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Umowa o pracę czy menadżerska?
W Polsce nadal dominuje przywiązanie do tradycyjnych form zatrudnienia, które – niestety – niejednokrotnie nie odpowiadają potrzebom przedsiębiorców. Stąd
też wynika konieczność analizy regulacji prawnych
w zakresie ustalenia dopuszczalnych form współdziałania i wykonywania pracy na rzecz spółek kapitałowych, przy uwzględnieniu specyficznego charakteru
tych podmiotów.
Okładka:
fot. Dariusz Korczak

Państwowa Inspekcja Pracy w przyszłym roku zamierza przeprowadzić ok. 88 tys. kontroli. Jednocześnie skieruje swoją bogatą ofertę prewencyjną do blisko 200 tys. podmiotów gospodarczych, w tym głównie do małych i średnich firm. Tak przewiduje program działania PIP na 2012
r. zaprezentowany Radzie Ochrony Pracy w siedzibie Sejmu 7 listopada br. przez głównego inspektora pracy Annę Tomczyk.
W ramach zadań koordynowanych centralnie przeprowadzony zostanie w przyszłym roku ostatni etap programu długofalowego, koncentrującego się w latach
2010-2012 na poprawie bezpieczeństwa
w branżach i zakładach o największej skali zagrożeń zawodowych. Działania kontrolno-prewencyjne PIP obejmą przede
wszystkim budownictwo. Uwaga inspektorów pracy zwrócona będzie w pierwszej
kolejności na roboty na wysokości i prace
ziemne, związane z największymi zagrożeniami wypadkowymi.
Oprócz budownictwa, przewiduje się
prowadzenie intensywnych działań kontrolno-prewencyjnych w transporcie drogowym. Kontrole uwzględnią kwestie wynikające z założeń „Krajowej strategii kontroli
przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu
postoju, obowiązkowych przerw i czasu
odpoczynku kierowców”, a także przestrzeganie norm czasu pracy przez firmy transportowe.
Kontynuowane mają być długofalowe
działania kontrolne, doradcze i promocyjne w zakładach o wysokim przekroczeniu
norm czynników szkodliwych dla zdrowia,
znacznej liczbie chorób zawodowych i wysokich wskaźnikach wypadkowości.
W grupie koordynowanych centralnie
zadań rocznych planowane są kontrole zapewnienia bezpiecznych warunków pracy
w zakładach nowo powstałych. Badania inspektorów potwierdzają, że wypadkom
przy pracy szczególnie często ulegają osoby o krótkim stażu pracy. Kontrole będą zatem miały na celu sprawdzenie warunków
pracy nowo zatrudnionych. Jednocześnie
monitorowane będzie stosowanie przez inspektorów PIP nowego uprawnienia, umożliwiającego odstąpienie od środków prawnych i poprzestanie na ustnym pouczeniu
pracodawcy rozpoczynającego działalność.
W rutynowej działalności inspekcja pracy zamierza realizować zadania wynikające
wprost z zapisów ustawowych. Zgodnie
z zaleceniem Rady Ochrony Pracy planuje
przeprowadzić znacznie więcej niż w ubiegłych latach kompleksowych kontroli wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku
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pracy. Przedmiotem częstych rutynowych
kontroli staną się także zagadnienia czasu
pracy, urlopów wypoczynkowych, przygotowania pracowników do pracy. Badane będą okoliczności i przyczyny wypadków
przy pracy, zwłaszcza śmiertelnych i ciężkich; PIP będzie reagować na zagrożenia
wypadkowe o charakterze publicznym, rozpatrywać skargi pracownicze. Jeśli liczba
tych skarg utrzyma się na poziomie bieżącego roku, to ich badanie zajmie aż jedną
trzecią planowanych kontroli.
PIP planuje również przeprowadzić
ok. 24-25 tys. kontroli legalności zatrud-

do ogółu społeczeństwa. Chodzi w niej
o uświadomienie pracodawcom i pracownikom, że znajomość przepisów prawa pracy sprzyja komfortowi w zatrudnieniu, właściwym relacjom w środowisku pracy oraz
rozwojowi firmy.
Natomiast adresatami programu „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa” będą małe i średnie
firmy, które wybrane zostaną na podstawie
wypadkowych baz danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Celem programu ma
być eliminowanie zagrożeń w zakładach
o największej liczbie wypadków przy pracy

nienia w branżach charakteryzujących się
dotychczas największą skalą nieprawidłowości (w hotelach i restauracjach, budownictwie, handlu oraz rolnictwie – zwłaszcza przy produkcji sadowniczej i warzywniczej).
Wśród zadań centralnego programu
rocznego znalazły się projekty prewencyjne. Kampania informacyjna „Stres i inne
czynniki psychospołeczne związane z pracą” uwzględni założenia „Europejskiej
kampanii SLIC 2012 na temat ryzyka psychospołecznego”. Podejmie problematykę
ważną w kontekście zarządzania zespołami
pracowników, jako że wiedza w tej dziedzinie jest niewystarczająca. Zaadresowana będzie do pracodawców, kadry kierowniczej, specjalistów w dziedzinie przepisów
prawa pracy oraz pracowników.
Kampania informacyjna „Poznaj swoje
prawa w pracy”, która rozpoczęła się
w październiku br. i będzie kontynuowana w 2012 r., jest skierowana w zasadzie

poprzez akcentowanie znaczenia analizy
ryzyka i ekonomicznych aspektów bezpieczeństwa pracy.
W dyskusji członkowie Rady Ochrony
Pracy pozytywnie ocenili przedstawiony
program, zwracając uwagę na jego przejrzystość i czytelność, podkreślając precyzję i logikę zawar tych w opracowaniu
sformułowań. Dzielili się także uwagami
i sugestiami co do przyjętych w nim priorytetów. Końcowa opinia Rady wyrażona będzie w stanowisku, które ma być
przyjęte na najbliższym posiedzeniu ROP.
W obradach, którym przewodniczyła poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka,
wzięli udział zastępcy głównego inspektora pracy: Iwona Hickiewicz, Małgorzata Kwiatkowska i dr Grzegorz Łyjak
oraz dyrektor Departamentu Planowania
i Statystyki Głównego Inspektoratu Pracy
Lidia Szmit.
Donat Duczyński
Biuro Informacji GIP
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Wiadomości
nie tylko z kraju
Warszawa W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy gościła
24 października br. Aristea Koukiadaki ze Szkoły Biznesu w Warwick. W Wielkiej Brytanii prowadzi badania w ramach porównawczego projektu „Integracja rynku i prawa społeczne w Europie” m.in.
w Polsce oraz w Szwecji. W trakcie spotkania omawiano problematykę delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, ze szczególnym uwzględnieniem roli Państwowej Inspekcji Pracy, jako instytucji łącznikowej. Poruszono sytuację dotyczącą delegowania z Polski
(skala i sposoby delegowania, państwa przeznaczenia, sektory gospodarki, do których pracownicy są kierowani), wpływ niektórych orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na polskie prawo
i sytuację w zakresie delegowania przedsiębiorców, trudności w egzekwowaniu przepisów dotyczących delegowania, a także inicjatywy
podejmowane przez PIP w zakresie współpracy na poziomie krajowym
i europejskim. W spotkaniu uczestniczyli wicedyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia Michał Tyczyński oraz główny specjalista w tym departamencie Beata Krajewska.
Wilno Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, a także kontynuacja bliskiej współpracy na szczeblu centralnym, to główne cele wizyty przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, która miała miejsce
w siedzibie litewskiej inspekcji pracy w Wilnie w dniach 17-19 października br. Ze strony polskiej w spotkaniu wzięła udział Anna Tomczyk
główny inspektor pracy, Grzegorz Łyjak, zastępca głównego inspektora pracy, Krzysztof Kowalik dyrektor Departamentu Prewencji
i Promocji i Jarosław Leśniewski dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Pracy. Rozmowy dotyczyły m.in. sposobów usprawnienia działań prowadzonych przez inspek-

toraty pracy w Polsce i na Litwie, zwiększenia skuteczności kontroli
legalności zatrudnienia oraz roli prewencji ze szczególnym uwzględnieniem sektora budownictwa. Mówiono także o reformie szkoleń
w dziedzinie bhp na Litwie. Szefowie polskiej i litewskiej inspekcji pracy wyrazili gotowość odświeżenia, podpisanego w 2005 r. dwustronnego „Protokołu o współpracy”. Ponadto Vilius Mačiulaitis, główny
inspektor pracy w Republice Litewskiej przyjął zaproszenie Anny
Tomczyk do udziału w 61. Posiedzeniu Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy w Warszawie w terminie 6-7 grudnia br.

Lublin W ramach kampanii informacyjnej „Poznaj swoje prawa
w pracy. Bądź pewny, silny, kompetentny” 20 i 21 października br. pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie, zorganizowali
punkt konsultacyjno-informacyjny na terenie hipermarketu TESCO
w Lublinie, gdzie udzielali porad prawnych o zróżnicowanej tematyce, uzależnionej od potrzeb zainteresowanych. Udostępniali również
materiały wydawnicze dotyczące kampanii. O przedsięwzięciu informowały lokalne media, m.in. ukazała się relacja na antenie rozgłośni
Polskiego Radia Lublin.

Wronki Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu oraz Zarząd Stowarzyszenia Wronieckich Przedsiębiorców zorganizowali 18 października br. „Forum Gospodarcze dla przedsiębiorców zrzeszonych w Stowarzyszeniu”. Krzysztof Fiklewicz, okręgowy inspektor pracy
w Poznaniu przedstawił cele i założenia „Wielkopolskiej Strategii
Ograniczania Wypadków przy Pracy w latach 2010-2012”. Z kolei Tomasz Gajdziński, zastępca okręgowego inspektora pracy w Poznaniu omówił aktualny stan warunków pracy w powiecie szamotulskim.
Wystąpienia przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy zakończył Rafał Lisek starszy inspektor pracy, który zaprezentował zasady bezpiecznej eksploatacji wózków jezdniowych. W czasie dyskusji wskazywano na problemy nurtujące środowisko małych pracodawców. Każdy
z uczestników forum otrzymał wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy, wśród których największym zainteresowaniem cieszył się Poradnik dla pracodawców, ABC bhp oraz Stres w pracy.
Luksemburg Drugie spotkanie Grupy Roboczej SLIC ds. Oceny Wspólnych Inicjatyw SLIC odbyło się 13 października br. Państwową Inspekcję Pracy reprezentował Michał Wyszkowski (OIP Poznań). W skład grupy wchodzą przedstawiciele austriackiej,
brytyjskiej, francuskiej, holenderskiej, niemieckiej, polskiej i portugalskiej inspekcji pracy. W czasie spotkania omówiono projekt raportu dla Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy w sprawie oceny trzech
ostatnich kampanii europejskich prowadzonych wspólnie przez inspekcje pracy państw członkowskich UE, dotyczących eliminacji zagrożeń
związanych z usuwaniem produktów zawierających azbest, eliminacji
zagrożeń układu mięśniowo-szkieletowego oraz oceny ryzyka przy pracach związanych z wykorzystaniem niebezpiecznych substancji chemicznych. Ponadto zatwierdzono projekt harmonogramu europejskich kampanii inspekcyjnych na najbliższe lata, a także rozważano
możliwość opracowania przewodnika dotyczącego organizacji i przeprowadzenia europejskiej kampanii inspekcyjnej przez inspekcję pracy nadzorującą dany projekt europejski.
Kraków W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy odbyło się
podsumowanie wizyty dwóch francuskich przedstawicieli Inspection
National du Travail w ramach programu wymiany doświadczeń inspek-

cyjnych krajów należących do Unii Europejskiej. Yasmin Walter-Turier i Clemance Tisserand, przez blisko dwa tygodnie (10-20 października 2011) poznawały polskie procedury kontrolne, organizację
i strukturę urzędu oraz metody pracy polskich inspektorów pracy.
W trakcie wizyty, gościom przedstawiono zagadnienia kontrolne związane z zagrożeniami zawodowymi w miejscach pracy na terenie Małopolski na konkretnych przykładach. Odbyła się również dyskusja
na temat narzędzi administracyjnych, systemów komputerowych, organizacji pracy i metod stosowanych przez francuską i polską inspekcję pracy. Szczególne zainteresowanie wzbudziły podobieństwa
stosowanych przez oba urzędy systemów komputerowych. Gospodarzem spotkania podsumowującego była zastępca okręgowego inspektora pracy ds. prawno-organizacyjnych Ewa Staniszewska.

Bruksela Ósme spotkanie Komitetu Ekspertów ds.
Delegowania Pracowników odbyło się 14 października, a zorganizowały je służby Komisji
Europejskiej. W trakcie spotkania przedstawiono informację na temat przebiegu projektu pilotażowego dotyczącego modułu delegowania pracowników
w „Systemie Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym” (IMI). Projekt pilotażowy rozpoczął się 16 maja br. Ma służyć ocenie przez państwa członkowskie przydatności systemu IMI dla potrzeb wymiany infor macji dotyczących delegowania w ramach świadczenia usług.
Prezentacja KE zawierała dane na temat liczby organów zarejestrowanych w module, skali zapytań kierowanych i otrzymanych przez poszczególne państwa (dotychczas PIP otrzymała dziewięć, a skierowała jedno zapytanie za pośrednictwem IMI), okresów oczekiwania
na odpowiedź oraz szkoleń w zakresie obsługi modułu. Omawiano również inne problemy, w tym: możliwość doprecyzowania pojęcia delegowania, dopuszczalność uwzględnienia wynagrodzenia za chorobę
w katalogu minimalnych warunków zatrudnienia, a także „Akt o Jednolitym Rynku” i inne inicjatywy legislacyjne dotyczące tej problematyki. Państwową Inspekcję Pracy reprezentowała Beata Krajewska
– główny specjalista w Departamencie Legalności Zatrudnienia w GIP.
Katowice Główny inspektor pracy Anna Tomczyk wraz ze swoim zastępcą dr. Grzegorzem
Łyjakiem oraz Beatą
Marynowską i Renatą
Piętą, okręgowym inspektorem pracy w Katowicach i jego zastępcą wzięli udział 6 października br.
w uroczystym otwarciu
Europejskiego Kongresu
Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które odbyło
się w Górnośląskim Centrum Kultury. Organizowany przez Regionalną
Izbę Gospodarczą kongres jest jednym z największych spotkań biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Podczas 30 tematycznych debat, dyskutowało 100 uczestników tego przedsięwzięcia. W jego inauguracyjnej części wystąpili m.in. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk,

przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, marszałek
województwa śląskiego Adam Matusiewicz oraz wojewoda śląski
Zygmunt Łukaszczyk. Debaty prowadzone były w Centrum Kultury
im. K. Bochenek, Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego oraz w Bibliotece Śląskiej.

Luksemburg Drugie spotkanie grupy roboczej SLIC ds. Dnia
Tematycznego, który odbędzie się w przeddzień planowanego na grudzień spotkania plenarnego Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy
w Polsce, odbyło sie 5 października br. Tym razem dyskusji poddany
został, przygotowany przez zespół w Polsce, projekt „Europejskiego
kodeksu dobrych praktyk” w zakresie działań kontrolnych i pozakontrolnych inspekcji pracy. Projekt jest wynikiem opracowania ponad
pięćdziesięciu odpowiedzi kwestionariuszowych dotyczących kampanii kontrolnych i pozakontrolnych prowadzonych w ostatnich latach
przez 24 Państwa Członkowskie. Prezentacji projektu dokonali Karolina Główczyńska-Woelke, wicedyrektor Departamentu Nadzoru
i Kontroli GIP oraz Michał Wyszkowski, starszy inspektor pracy
– specjalista OIP Poznań. Po uwzględnieniu propozycji kolegów z Europy oraz przyjęciu ostatecznej wersji, materiał będzie stanowił przewodnik po najciekawszych kampaniach i projektach siostrzanych
inspekcji oraz dobrych praktyk i zaleceń do prowadzenia skutecznych
działań kontrolnych i pozakontrolnych.
Zielona Góra W ramach kampanii „Poznaj swoje prawa w pracy” w Gorzowie Wlkp. odbyła się 18 października br. konferencja „Poszanowanie godności w pracy”, która została zorganizowana wspólnie
przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze, Zarząd Regionu „Solidarności” w Gorzowie Wlkp. i Lubuską Organizację Pracodawców. Tematem przewodnim konferencji były prawne i moralne aspekty łamania praw pracowniczych. Uczestnicy wysłuchali wystąpień
na temat dyskryminacji i mobbingu w środowisku pracy. Celem konferencji było pokazanie, jak groźnym i szkodliwym zjawiskiem jest
mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy, a także uświadomienie, że
dbanie o przyjazną atmosferę w pracy przynosi sukcesy, wzmacnia motywację, owocuje lepszymi efektami pracy. W spotkaniu, którego inicjatorem i gospodarzem był Zdzisław Klim, z-ca okręgowego inspektora pracy udział wzięli pracodawcy i pracownicy, przedstawiciele
związków zawodowych, członkowie LOP, specjaliści PIP, a także m.in.:
poseł Elżbieta Rafalska, członek Rady Ochrony Pracy, sędzia Sądu
Rejonowego Krzysztof Rawo, prokurator Prokuratury Rejonowej
Maria Jarocka, psycholog Barbara Kamińska-Rozumowska.
Bruksela Na spotkaniu Grupy Roboczej Rady UE ds. dyrektywy
o środkach ochrony indywidualnej, które odbyło się 4 października br.
stronę polską reprezentowali: Jarosław Nyzio starszy inspektor
pracy OIP Poznań, Ewa Garstka z ramienia Ministerstwa Gospodarki, Adam Pościk pracownik CIOP-u jako ekspert Ministerstwa Gospodarki. Przedstawiciel Komisji Europejskiej poinformował, iż w połowie przyszłego roku zostanie przedstawiony tekst nowej dyrektywy
o środkach ochrony indywidualnej. Obecnie trwa opracowywanie raportu o oddziaływaniu proponowanych zmian na gospodarkę. Znaczna część spotkania była poświęcona kategoryzacji kombinezonów
do nurkowania oraz pozostałej odzieży używanej podczas uprawiania
sportów wodnych. Podniesiono również kwestie odzieży oferującej
ochronę przed promieniowaniem UV dla użytku profesjonalnego.
Przedstawiciel Komisji Europejskiej wskazał także na konieczność wypracowania na poziomie horyzontalnym zasad postępowania w przypadku nowelizacji normy zharmonizowanej. Temat ten szeroko dyskutowano na przykładzie kamizelek ratunkowych.

Obsługa urządzeń technicznych a bezpieczeństwo
pracownika
Znaczenie bezpiecznej obsługi i konserwacji urządzeń technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa korzystających
z nich pracowników oraz osób wykonujących te czynności było tematem obrad Rady Ochrony Pracy 25 paździer nika br.
w siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego
w Warszawie. Dyrektor Depar tamentu
Nadzoru i Kontroli GIP Leszek Zając
przedstawił wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie spełniania zasadniczych i minimalnych wymagań przez maszyny i urządzenia techniczne, zwracając
uwagę na nieprawidłowości, które rzutują
na ich bezpieczną obsługę i konser wację.
Poinformował, że inspektorzy PIP zbadali w 2010 r. 379 wypadków przy pracy
mających związek z maszynami i urządzeniami technicznymi. W ich wyniku 68 pracowników poniosło śmierć, zaś 311 osób
zostało ciężko poszkodowanych. Wypadki
związane z maszynami stanowiły w roku
ubiegłym 19,6 proc. ogółu zbadanych
przez PIP.

Ponad połowa takich wypadków miała
miejsce przy produkcji; jedna czwar ta
związana była z procesem przygotowania
produkcji, tj. konser wacją, naprawami,
regulacjami, instalowaniem i demontażem maszyn. Świadczy to o dużym znaczeniu w profilaktyce wypadkowej przygotowania i zabezpieczenia pracowników
obsługi i konser wacji maszyn oraz urządzeń technicznych.
Najwięcej wypadków zarejestrowano
przy pilarkach tarczowych, przenośnikach
taśmowych i prasach hydraulicznych.
19 proc. ogółu przyczyn leżało po stronie
techniki. Co trzeci wypadek przy maszynach spowodowany był brakiem lub niewłaściwymi urządzeniami zabezpieczającymi. 57 proc. ogółu przyczyn stanowiły
błędy organizacyjne. Dominowały tu braki
w nadzorze i procesie szkoleniowym w zakresie bhp. Blisko jedna czwarta przyczyn
dotyczyła czynnika ludzkiego i przejawiała
się w lekceważeniu zagrożenia, brawurze,
ryzykanctwie poszkodowanych.

Bezpieczeństwo na placach budów
W Warszawie 20 października br. zainaugurowano cykl konferencji bhp dla właścicieli i prezesów firm podwykonawczych,
współpracujących ze spółką budowlaną Skanska S.A. Celem
projektu jest zaangażowanie firm podwykonawczych w poprawę bezpieczeństwa pracy na polskich budowach. Honorowy
patronat nad przedsięwzięciem objęła Anna Tomczyk, główny
inspektor pracy.
Warszawska konferencja była pierwszą
z cyklu 11 tego typu spotkań zaplanowanych w różnych miastach kraju. Wzięli
w niej udział prezesi największych firm
budowlanych w Polsce – sygnatariusze
podpisanej w sierpniu ub. r. pod auspicjami inspekcji pracy „Deklaracji w sprawie
porozumienia dla bezpieczeństwa pracy
w budownictwie” oraz szefowie i właściciele firm podwykonawczych współpracujących z budowlanymi potentatami. Spotkanie poświęcone było przedstawieniu
działań podejmowanych w ramach wspomnianej inicjatywy przez firmę Skanska
S.A., prezentacji przedsięwzięć prewencyjno-kontrolnych PIP w budownictwie
oraz omówieniu wybranych aspektów
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współpracy generalnych wykonawców
z podwykonawcami.
Główny inspektor pracy Anna Tomczyk podkreśliła, że inspekcja pracy
w pełni wspiera inicjatywę wielkich budowlanych przedsiębiorców prowadzącą
do przeciwdziałania wypadkom w budownictwie oraz ograniczenia negatywnych
skutków zaniedbań i niedociągnięć na placach budów. Mówiła o wymiernych i niewymiernych kosztach takich wypadków.
Z uznaniem odniosła się do zjednoczenia
wysiłków wiodących na naszym rynku
przedsiębiorców budowlanych, na co
dzień nierzadko konkurujących ze sobą,
w celu osiągnięcia szczytnego celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom.

Działania kontrolne i prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy ukierunkowane
były głównie na zapewnienie zasadniczych
wymagań w nowych maszynach i urządzeniach (wprowadzonych do obrotu po
1 maja 2004 r.) przeznaczonych do eksploatacji w zakładach pracy oraz na zapewnienie minimalnych wymagań w użytkowanych przez pracodawców maszynach
i urządzeniach technicznych. Ujawnione
przez inspektorów pracy nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim niespełnienia wymagań zasadniczych w zakresie
konstrukcji, budowy i wyposażenia maszyn i urządzeń, a także braku lub nieprawidłowych instrukcji ich użytkowania.
W posiedzeniu, któremu przewodniczyła poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka, wziął udział główny inspektor
pracy Anna Tomczyk z zastępcami: Małgorzatą Kwiatkowską i dr. Grzegorzem Łyjakiem.
Donat Duczyński
Biuro Informacji GIP
Prezes Skanska S.A. Krzysztof Andrulewicz, mówiąc o motywach przystąpienia do projektu, zwrócił uwagę, że branża budowlana w Polsce jest niezwykle
wypadkogenna – co roku na budowach ginie ponad 100 osób.
– Celem porozumienia dla bezpieczeństwa w budownictwie, zawiązanego
w sierpniu ubiegłego roku, jest zainicjowanie szeroko zakrojonych działań na rzecz
bezpieczeństwa na placach budów i ograniczenia liczby wypadków przy pracy,
w tym przede wszystkim wypadków śmiertelnych. Jako liderzy polskiej branży budowlanej chcemy wspólnie oddziaływać
na współpracujące z nami firmy podwykonawcze. Czerpiemy dobre wzorce z innych
krajów, głównie z Wielkiej Brytanii, gdzie
w ciągu ostatniej dekady zaszła ogromna
zmiana. Dzięki działaniu podobnego stowarzyszenia, udało się ograniczyć liczbę wypadków śmiertelnych o połowę. Uważam,
że w Polsce również możemy tego dokonać
– powiedział Krzysztof Andrulewicz.
Podczas konferencji dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Leszek
Zając omówił działania kontrolne PIP
w budownictwie, natomiast dyrektor Depar tamentu Prewencji i Promocji GIP
Krzysztof Kowalik przedstawił przedsięwzięcia prewencyjne inspekcji pracy
w tej sekcji gospodarki.
(D.D.)
I P 11/2011

Dobre praktyki przy zapobieganiu awariom przemysłowym
Główny inspektor pracy Anna Tomczyk wraz ze swoim zastępcą dr. Grzegorzem Łyjakiem wzięli
udział w międzynarodowej konferencji na temat dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania
poważnym awariom przemysłowym. Odbyła się ona 12 października br. w hotelu Novotel Warszawa Centrum i miała charakter warsztatów. Zgromadziła przedstawicieli przemysłu, firm
ubezpieczeniowych, organizacji międzynarodowych oraz organów nadzoru i kontroli warunków pracy.

Konferencja zorganizowana została we współpracy z Komisją
Europejską i Europejską Komisją Gospodarczą ONZ. Ze strony
polskiej przygotowali ją Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.
W jednym z bloków konferencji główny specjalista w Departamencie Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy
Henryk Kryszczyszyn, wspólnie z Radosławem Czaplą z Komendy Głównej PSP, omówił prowadzone ze strażą pożarną

działania kontrolno-prewencyjne PIP w przemyśle naftowym. Objęły one m.in. opracowanie dla baz paliwowych i surowcowych list
kontrolnych, służących do dokonania samokontroli stanu bezpieczeństwa przez poszczególnych przedsiębiorców sektora naftowego, a także wspólne inspekcje wybranych baz paliw na terenie kraju. Kontrole mają potrwać do końca listopada br.
Donat Duczyński
Biuro Informacji GIP

Nowa strategia europejska
„Wzmocnienie wiedzy i innowacji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy warunkiem inteligentnego rozwoju Unii Europejskiej”
– było tematem międzynarodowej konferencji, zorganizowanej
7 listopada br. w Warszawie przez Centralny Instytut Ochrony Pracy
– Państwowy Instytut Badawczy. Wzięła w niej udział Anna Tomczyk,
główny inspektor pracy z zastępcami: Małgorzatą Kwiatkowską
i dr. Grzegorzem Łyjakiem.
Konferencja związana była z realizacją
priorytetów Strategii „Europa 2020” – nowego, długookresowego programu rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej, który zastąpił Strategię Lizbońską.
Kładzie on nacisk na rozwój gospodarki
opartej na wiedzy i innowacji, na wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej
z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku
11/2011 IP

i bardziej konkurencyjnej, a także na
wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność
społeczną i terytorialną.
Prezentacje i dyskusje podczas konferencji podporządkowane były próbie odpowiedzi na pytanie: czy i w jaki sposób
działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy podejmowane w skali całej

UE, jak i na poziomie poszczególnych
państw członkowskich mogą przyczynić
się do realizacji wspomnianych priorytetów. Tematyka obrad koncentrowała się
na poszukiwaniu i omawianiu synergii pomiędzy dziedziną bhp a działaniami w zakresie innowacji, edukacji, szkoleń, rozwoju społeczeństwa cyfrowego, nowych
procesów i technologii na rzecz zrównoważonego rozwoju i konkurencji w celu
zwiększenia liczby miejsc pracy oraz sprostania wymogom związanym z konkurencyjnym rynkiem.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele państw członkowskich UE i krajów
kandydujących oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej, europejskich instytutów badawczych, a także urzędów i instytucji prowadzących działania w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy. (D.D.)
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Targi A+A

FlexiLiderzy 2011
Firmy Tesco Polska, ANTALIS Poland, PROVIDENT, IDES Consultants Polska, B-Act, BDL Polska, SODEXO, Polska Wytwórnia Papierów
Wartościowych oraz Volkswagen Motor zostały
wyróżnione w konkursie FlexiLider 2011, zorganizowanym przez PKPP Lewiatan. Nagrody wręczyła zwycięzcom 13 października br. w warszawskim
hotelu Bristol główny inspektor pracy Anna Tomczyk, wchodząca w skład kapituły konkursu.
Ideą konkursu było zebranie najlepszych dobrych praktyk
firm działających w Polsce w zakresie flexicurity. Termin ten
oznacza kompleksowe podejście do tworzenia elastycznego
i bezpiecznego rynku pracy. Łączy ono elastyczność umów, dającą firmom i pracownikom możliwość sprostania zmianom,
z zapewnieniem pracownikom bezpieczeństwa w zakresie możliwości zachowania miejsca pracy bądź znalezienia w krótkim
czasie nowej pracy, a także z zapewnieniem odpowiedniego dochodu w okresie przed jej podjęciem.

W opinii organizatorów, dobre praktyki, realizowane przez laureatów konkursu, mogą stanowić przykład dla innych przedsiębiorców i pomóc im udoskonalić działania w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi.
Nagrody wręczono podczas specjalnej konferencji „Flexicurity – efektowny czy efektywny rynek pracy?” z udziałem Iwony
Hickiewicz, zastępcy głównego inspektora pracy. Konferencja
poświęcona była szukaniu odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu model flexicurity funkcjonuje na europejskich rynkach pracy i jakie są perspektywy dla jego wdrożenia w Polsce.
(D.D.)

Centralne uroczystości „Dnia Budowlanych”
Z udziałem przedstawiciela prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i licznej grupy reprezentantów
środowisk związanych z budownictwem 4 października br. w stołecznym hotelu Novotel odbyły
się centralne uroczystości z okazji „Dnia Budowlanych”. Zorganizował je po raz kolejny Związek
Zawodowy „Budowlani” wraz z organizacjami samorządowymi budownictwa, związkami pracodawców i placówkami naukowymi.
Honorowy patronat nad obchodami objął prezydent Bronisław Komorowski. Państwową Inspekcję Pracy reprezentowały na uroczystości Anna Tomczyk, główny inspektor pracy
i jej zastępca Małgorzata Kwiatkowska. Tegoroczna gala, podobnie jak poprzednie, była okazją do spotkania przedstawicieli różnych środowisk budowlanych oraz wymiany poglądów na temat sytuacji i perspektyw tej branży.
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– To był chyba dobry rok dla budownictwa, dla projektantów,
firm wykonawczych, drogowych, dla producentów materiałów
budowlanych, chociaż trochę ner wowy dla spółdzielców. Oby ta
dobra koniunktura trwała jak najdłużej – powiedział przewodniczący ZZ „Budowlani” Zbigniew Janowski, gospodarz uroczystości. Podkreślił, że budownictwo jest motorem gospodarki: generuje zyski i nowe miejsca pracy. Mówił o dumie z pracy
budowlanych, których dzieło pozostaje na dziesiątki lat i kształtuje nowe oblicze Polski.
Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński odczytał list z gratulacjami i życzeniami dla budowlanych
od Bronisława Komorowskiego. „Obejmując obchody honorowym patronatem pragnąłem dać wyraz mojemu uznaniu dla
państwa ciężkiej pracy, której owocem jest zmieniająca się infrastruktura naszego kraju, nowe i unowocześnianie drogi, powstające w polskich miastach i wsiach budowle użyteczności publicznej, biurowce i domy mieszkalne oraz nowoczesne obiekty
sportowe” – napisał Bronisław Komorowski. Zaakcentował, że
zatrudniające blisko 450 tys. osób budownictwo, którego udział
w produkcie krajowym brutto wynosi ok. 7 proc., należy do najważniejszych segmentów gospodarki narodowej, jest czynnikiem rozwoju wielu innych branż produkcji i usług. Podziękował
wszystkim zatrudnionym w branży budowlanej za ich zaangażowanie i sumienną pracę.
Życzenia od pracowników Państwowej Inspekcji Pracy przekazał budowlanym głównay inspektor pracy Anna Tomczyk.
Wspólnie z poprzednim głównym inspektorem pracy Tadeuszem Janem Zającem wręczyła Zbigniewowi Janowskiemu
przygotowany z tej okazji list okolicznościowy oraz pamiątkową
statuetkę „w uznaniu zaangażowania na rzecz ochrony człowieka w środowisku pracy”.
Donat Duczyński
I P 11/2011

W dniach 18-21 października 2011 r. odbyły się w Düsseldorfie
Międzynarodowe Targi w dziedzinie
Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy
„A+A 2011”. „Targi A+A” to największa i najważniejsza w swojej branży
impreza na świecie, która tematycznie obejmuje wszystkie sektory bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony
w miejscu pracy. Targi organizowane są raz na 2 lata. W tym roku
wzięło w nich udział 1,6 tysiąca wystawców z 65 krajów i odwiedziła je
rekordowa liczba zwiedzających
– ponad 60 tysięcy.
Polska w roku bieżącym była Krajem
Partnerskim Targów. Fakt ten, przy jednocześnie przypadającym w tym okresie
przewodnictwie Polski w Radzie Unii Europejskiej, podkreślił osiągnięcia Polski w zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Podczas Targów zorganizowane zostało
polskie stoisko wystawiennicze, na którym reprezentowane były wszystkie najważniejsze instytucje działające w obszarze
ochrony pracy. Koordynatorem stoiska był
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Pań-

stwowy Instytut Badawczy. We współorganizacji stoiska uczestniczyły również: Państwowa Inspekcja Pracy, Konsulat RP
w Kolonii, Urząd Dozoru Technicznego
oraz Polskie Zrzeszenie Producentów
i Dystrybutorów Środków Ochrony Indywidualnej. Na stoisku PIP uzyskać można
było informacje dotyczące warunków zatrudnienia obcokrajowców w Polsce, działaniach prewencyjnych i kontrolnych.
Targom towarzyszył szereg ciekawych
imprez m.in. zorganizowane przez Międzynarodową Organizację Pracy seminarium oraz polsko-niemiecka dyskusja panelowa nt. bezpieczeństwa w pracy. Tematem
przewodnim spotkania były: narodowe
strategie obu krajów dotyczące bezpieczeństwa w pracy oraz zbieżność rynków
polskiego i niemieckiego, co do środków
ochrony indywidualnej, m.in. pod względem obowiązujących norm w ramach rynku Unii Europejskiej. Państwową Inspekcję Pracy podczas dyskusji reprezentował
Paweł Rozowski, wicedyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP.
Kolejna edycja „Targów A+A” w Düsseldor fie 5-8 listopada 2013 roku.
Paweł Rozowski

W hucie

CELSA

Inspektorzy pracy Krajowej
Sekcji Hutnictwa spotkali się
na corocznej naradzie szkoleniowej zorganizowanej tym
razem w Zakładzie CELSA
Huta Ostrowiec w Ostrowcu
Świętokrzyskim, działającym
na terenie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach.
Uczestnicy spotkania zapoznali się z historią huty, jej bieżącą działalnością oraz
profilem produkcji. Przedstawiono im
rozwiązania techniczne i organizacyjne
wpływające na poprawę warunków pracy
oraz analizę wypadków, do których doszło w hucie.
W części praktycznej inspektorzy pracy zobaczyli jak wygląda cykl produkcyjny
zakładu. Odwiedzili m.in. Zakład Wyrobów Walcowanych, w skład którego wchodzi Wydział Stalowni z ciągłym odlewaniem stali, Wydział Walcowni: Drobnej
oraz Kształtowników a także Zakład Wyrobów Kutych, w skład którego wchodzą
Wydział Stalowni, Wydział Prasowni i Obróbki Termicznej oraz Wydział Obróbki
Mechanicznej. Szczególną uwagę zwrócił ostatni z nich. Inspektorzy pracy zobaczyli tam obróbkę mechaniczną wałów
korbowych dla przemysłu okrętowego.
Podczas narady, która odbyła się w kolejnym dniu spotkania, uczestnikom
przedstawiono statystykę wypadków w zakładach hutniczych i odlewniczych w latach 2008-2010 oraz okoliczności i ich
przyczyny. Omówiono zagadnienia dotyczące doboru oraz stosowania odzieży
i środków ochrony indywidualnej chroniącej przed kontaktem z ciekłym metalem. Przedstawiono przykłady najczęściej
stwierdzanych nieprawidłowości w zakresie dostosowania maszyn do obróbki plastycznej metali do minimalnych wymagań bhp. Inspektorzy pracy wymienili się
doświadczeniami związanymi z badaniem
skarg pracowników dotyczących wykazu
stanowisk, na których wykonywane są
prace w szczególnych warunkach lub
o szczególnym charakterze.
Jarosław Zieliński
Departament Nadzoru i Kontroli GIP
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CELSA Huta Ostrowiec
Grupa CELSA, założona w 1967 roku w Hiszpanii, znana jest na rynku stali
jako producent wysoko przetworzonych wyrobów walcowanych. Grupa skupia
osiem przedsiębiorstw: CELSA Barcelona, NERVACERO, GLOBAL STEEL WIRE, CELSA STEEL UK, CELSA Huta Ostrowiec, CELSA NORDIC, CELSA
ATLANTIC, CELSA FRANCE.
Obecnie Grupa CELSA jest jednym z największych producentów stali w Europie. Jesienią 2003 roku zakupiła Hutę Ostrowiec – zakład o prawie 200-letniej tradycji hutniczej. Dzięki temu zaistniała również na rynku wyrobów kutych.
Obecnie CELSA Huta Ostrowiec jest przedsiębiorstwem przemysłowym mogącym pochwalić się nowocześnie zaprojektowanymi i wyposażonymi zakładami produkcyjnymi: Wyrobów Walcowanych, Wyrobów Kutych. Tak jak inne przedsiębiorstwa w Grupie CELSA kładzie ogromny nacisk na rozwój technologiczny,
rozszerzanie oferty produktowej, doskonalenie jakości produktów i sposobu ich dostarczania klientowi. W czwartym kwartale 2009 roku CELSA Huta Ostrowiec uruchomiła nową walcownię. Pozwoliło to w znaczący sposób poszerzyć gamę produktów o duże pręty kształtowe, pręty gładkie ze stali jakościowych oraz kształtowniki.

Konkurs na plakat
Główny inspektor pracy Anna Tomczyk
uczestniczyła 24 października br. w zakończeniu XX edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy, organizowany przez
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Partnerami instytutu
w tym przedsięwzięciu były akademie sztuk
pięknych w Krakowie, Łodzi i Warszawie. Patronat nad konkursem objęli: główny
inspektor pracy
oraz minister pracy
i polityki społecznej.

Kama Jackowska
(II nagroda)

Marta Semaniszyn
(I nagroda)

Maciej Mytnik
(III nagroda)

Maciej Mytnik (5 prac wyróżnionych)

CELSA Huta Ostrowiec produkuje według polskich i zagranicznych norm oraz
warunków technicznych i wymagań uzgodnionych z klientem. Jej wyroby znajdują zastosowanie w przemyśle budowlanym, chemicznym, energetycznym, górniczym, hutniczym, kolejowym, maszynowym, naftowym, narzędziowym, okrętowym oraz samochodowym.
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Tematem tegorocznej edycji konkursu było bezpieczeństwo
eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków. Jury przyznało nagrody i wyróżnienia. Imprezą towarzyszącą konkursowi na plakat dla
profesjonalistów był zorganizowany wśród ponad 300 uczniów
szkół podstawowych konkurs plastyczny. Dzieci z klas I–VI przedstawiły swoje wyobrażenia na temat użytkowania maszyn i urządzeń w miejscu pracy i zabawy. Nagrodzone prace można było
oglądać podczas uroczystości otwarcia wystawy plakatów.
Gospodarzem wystawy była prof. dr hab. med. Danuta Koradecka, dyrektor CIOP – PIB. W uroczystości uczestniczyli przed11/2011 IP

stawiciele Rady Ochrony Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego.
Konkurs ma za zadanie uwrażliwienie odbiorców na problemy
występujące w środowisku pracy. Tematy dotychczasowych jego
edycji, to m.in.: Stres, Komputer, Ryzyko zawodowe, Hałas, Chemia, Ergonomia, Rolnictwo, Budownictwo, Szkoła, Transport,
Elektryczność, Niepełnosprawni, Biozagrożenia, Stop hałasowi.
Maria Kacprzak-Rawa
Biuro Informacji GIP
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Ruszyła kampania

Poznaj swoje prawa w pracy
Z dużym zainteresowaniem
spotkała się zorganizowana 14 października br.
w Olsztynie konferencja
„Poznaj swoje prawa w pracy”, będąca inauguracją nowej kampanii społecznej
Państwowej Inspekcji Pracy
realizowanej pod hasłem
„Bądź pewny, silny, kompetentny”. Konferencja odbyła
się w Urzędzie Wojewódzkim
i zgromadziła ponad 250
osób z terenu całego kraju.
Byli to pracownicy, pracodawcy, parlamentarzyści,
przedstawiciele władz województwa, organów nadzoru
i kontroli warunków pracy
oraz instytucji rynku pracy.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Anna Tomczyk, główny inspektor
pracy, która przedstawiła genezę pomysłu, cele kampanii i przyczyny jej realizacji
przez PIP. W swojej wypowiedzi zwróciła
uwagę m.in. na rosnące zapotrzebowanie
pracowników na pomoc prawną ze strony
inspekcji, zarówno w zakresie poradnictwa, jak i rozpatrywania skarg na nieprze-

strzeganie prawa. Świadczy to o zasadności kampanii.
W ramach konferencji, poświęconej analizie świadomości prawnej pracowników
i pracodawców, odbyły się dwie sesje wykładowe dotyczące relacji w zmieniającym
się środowisku pracy, etyki biznesu i konfliktów na linii pracodawca – pracownik.
Wśród prelegentów znaleźli się specjaliści
w zakresie prawa i polskiego rynku pracy
z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców, a także
stowarzyszeń zawodowych.
Podczas konferencji wręczono zasłużonym pracownikom służby bhp z zakładów pracy Warmii i Mazur odznaczenia
państwowe oraz podziękowano nauczycielom i wykładowcom akademickim biorącym udział w programie edukacyjnym
„Kultura bezpieczeństwa”.
Ponadto rozstrzygnięto i wręczono nagrody laureatom konkursu plastycznego
dla dzieci i młodzieży oraz konkursu wiedzy z zakresu prawa pracy, w którym
uczestniczyli pracownicy służby bhp. Oba
konkursy zostały zorganizowane w ramach War mińsko-Mazurskiej Strategii
Ograniczania Wypadków przy Pracy.
Jacek Żerański
OIP Olsztyn
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Prawo pracy a społeczna odpowiedzialność biznesu
Relacja zachodząca pomiędzy regulacją
prawa pracy a biznesem, rozumianym jako aktywność gospodarcza, ma złożony
charakter. Oczywiste jest, że kategorie
te współistnieją w życiu społecznym, jednak mają odmienną proweniencję. Prawo pracy jest częścią systemu prawnego,
zaś pojęcie biznes koncentruje uwagę
na płaszczyźnie ekonomicznej. Inter ferencja prawa pracy i biznesu nie podlega
dyskusji. Pierwszy ter min odnosi się
do warunków świadczenia pracy zarobkowej, u podstaw drugiego jest osiągnięcie dodatniej war tości ekonomicznej.
Różnica ta wyznacza oś wzajemnych zależności. Relacja pracownicza nie sprowadza się do prostej wymiany – wynagrodzenie za pracę. Sens pracy zarobkowej
w ramach stosunku pracy ma głębsze
podstawy. Jest oceniany nie tylko miarą
interesów pracodawcy. Praca stanowi
wartość o złożonym charakterze. Jej znaczenie postrzegane jest w kilku kategoriach: zapewnienia egzystencji pracownika i jego rodziny, pełnego rozwoju
człowieka, a także w ujęciu powstawania
wspólnoty. Wskazane aspekty znacznie
wykraczają poza materialne i ekonomiczne konsekwencje świadczenia pracy1. Właściwości przedmiotu stosunku pracy sprawiają, że zasadne jest kreowanie społecznej odpowiedzialności pracodawców,
w tym prowadzących działalność gospodarczą.
Przepisy prawa pracy modyfikowane
są funkcją ochronną ukierunkowaną
na pracownika. Normatywnym wyrazem
tego jest stosowanie przez ustawodawcę
norm semiimperatywnych, warunkowanych kryterium korzystności. Przepis
art. 18 Kodeksu pracy eksponuje w sposób nie pozostawiający wątpliwości zasadę uprzywilejowania pracownika w odniesieniu do relacji miedzy treścią umowy
o pracę a przepisami prawa pracy.2 Poszczególne regulacje zawarte w Kodeksie
pracy zawierają standardy minimalne, które nie mogą zostać zmienione przez strony z pokrzywdzeniem pracownika. Funkcja ochronna właściwa dla zatrudnienia
pracowniczego jest tarczą nie tylko przeciw zamierzeniom pracodawców, ale również skutecznie chroni pracowników
„przed samymi sobą”. W ramach ochronnej właściwości prawa pracy ustawodawca przewidział konstrukcje, które zobowiązują pracodawców do ponoszenia
dodatkowych ciężarów niezwiązanych
wprost z realizacją zobowiązania pracowniczego. Poza sporem pozostaje, że nor11/2011 IP

my prawa pracy spełniają dwie podstawowe funkcje: ochronną i organizacyjną3.
W ramy tej pierwszej wpisuje się postulat
ochrony interesów socjalnych pracowników. Funkcja ta w ujęciu normatywnym
została wskazana w przepisie art. 16 K.p.,
przy czym umieszczono ją w kategorii
podstawowych zasad prawa pracy. Zgodnie z treścią tego przepisu pracodawca,
stosownie do możliwości i warunków, zaspokaja bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników. Z kolei art. 94 pkt 8
K.p. przekłada powyższą zasadę na obowiązek pracodawcy. Przepis wskazuje, że
zatrudniający jest obowiązany zaspokajać, w miarę posiadanych środków, socjalne potrzeby pracowników4. Dlatego zatrudnienie na podstawie stosunku pracy
poza kontekstem ekonomicznym emanuje również ujęciem społecznym. Przyjęcie
przez ustawodawcę takiego rozwiązania
wydaje się zrozumiałe, jeżeli zważyć
na ochronny charakter norm prawa pracy.
Spoglądając na problem od strony podmiotów oferujących pracę, społeczna odpowiedzialność pracodawców może wydawać się wątpliwa.
Dotyczy to w szczególności podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym. Reguły rachunku ekonomicznego
sprawiają, że funkcja społeczna pracodawców postrzegana jest jedynie jako dodatkowy koszt. Zapatrywanie takie nie
jest prawidłowe. Sprowadza pracę do roli towaru, zaś z pracownika czyni przedmiot, a nie podmiot relacji pracowniczej.
Zmiany społeczno-polityczne rozpoczęte na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku wpłynęły istotnie
na kształt rynku pracy. Doszło do przewartościowania spojrzenia na pracę zarobkową. Wystąpiło zjawisko intensyfikacji ilościowej świadczenia pracy. Wspomagane jest ono przez coraz bardziej zaawansowane technologicznie środki pracy. Czynnik ekonomiczny zaczął w relacji
pracowniczej mieć decydujące znaczenie. Charakterystyczne jest, że zarówno
pracodawcy, jak i pracownicy zmierzają
do wspólnych celów, przy czym pierwsi
ukierunkowani są na osiągnięcie zysku,
zaś drudzy koncentrują się na zwiększeniu wysokości dochodów. Może się wydawać, że przeciwstawność interesów pracowników i prowadzących działalność
gospodarczą nie pozwala na konsensus
społeczny. Takie spojrzenie jest jednak
niewłaściwe. W status pracownika najemnego wpisana jest opozycyjność względem podmiotu zatrudniającego. W tym

ujęciu zatrudnieni abstrahują od interesów pracodawcy. Relacja ta nie ma charakteru patologicznego, znajduje usprawiedliwienie w występującej przewadze
organizacyjno – ekonomicznej zatrudniających. W szerszej perspektywie czasowej, interesy pracowników nie pozostają
jednak w konflikcie z celami pracodawcy.
Bez względu na to, czy kierunek działań
biznesu ma wymiar ekonomiczny czy też
inny, trudny jest do zrealizowania przez
pracowników niewykwalifikowanych, niedoświadczonych oraz nieutożsamiających
się z pracodawcą. Postulaty wynikające
z teorii zarządzania pozwalają wskazać,
że pracownicy doświadczeni, z wieloletnim stażem przyczyniają się w większym
stopniu do osiągnięcia celów pracodawcy. Z tego względu podmiot zatrudniający skłonny jest względem nich do znacznych ustępstw w za kre sie wa run ków
pracy i płacy. Inaczej rzecz ujmując, pracodawcy tolerują występowanie przejawów funkcji społecznej, gdy zatrudnienie
konkretnego pracownika w dłuższej perspektywie czasowej przynosi wymier ny
efekt ekonomiczny. Pełnienie przez prawo pracy funkcji społecznej można w zakresie wysokości przysługujących świadczeń uzależnić od stażu pracy. Niedopuszczalne jest jednak modulowa nie
aspektu społecznego zatrudnienia kryterium efektu pracy. Stosunek pracy jest
zo bowią za niem sta ran ne go dzia ła nia,
a nie rezultatu.
Spoglądając na problem od strony konstrukcji umowy o pracę, należy wskazać
na ryzyko pracodawcy. Chodzi w szczególności o ryzyko socjalne. Polega ono
na przerzuceniu na zakład pracy pewnych ciężarów socjalnych oraz obciążeń
z tytułu ochrony interesów życiowych
pracownika5. Obowiązki pracodawców
w tym zakresie są charakterystyczne dla
stosunku pracy. Nie występują przy innych formach zatrudnienia. Przypisanie
ich oferującym pracę jest zrozumiałe, jeżeli zważyć, że praca jest jednym z podstawowych dóbr cenionych i chronionych
przez człowieka, a dodatkowo dostarcza
środków do życia. Stąd ustawodawca
chcąc zabezpieczyć interesy pracownika,
nakłada na pracodawcę szereg powinności niekorespondujących z ekwiwalentnością pracy. Podkreślić należy, że ryzyko socjalne pracodawcy nie upoważnia
do rozszerzającej wykładni przepisów.
Znajduje ono odzwierciedlenie jedynie
w granicach określonych obowiązującym
prawem.
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Społeczna odpowiedzialność biznesu
widoczna jest w wielu instytucjach prawa
pracy. Przepis art. 80 K.p. przewiduje, że
pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, mimo że nie świadczył pracy. Podobnie jest, gdy pracownik jest niezdolny
do pracy z uwagi na chorobę, korzysta
z urlopu wypoczynkowego lub macierzyńskiego, lub gdy został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy z przyczyn rodzinnych (np. śmierć bliskiej osoby).
Również regulacja odprawy emerytalnej
i rentowej oraz odprawy pośmiertnej nosi znamiona charakterystyczne dla ryzyka
socjalnego pracodawcy. Podobnie rzecz
się ma w zakresie odpowiedzialności pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych.
Konstrukcja umowy o pracę zakłada, że
pracodawca zatrudniający daną osobę godzi się na świadczenia pieniężne na rzecz
pracownika, które mogą powstać w przyszłości, a których nie da się przewidzieć
z całą pewnością w chwili jej zawarcia.
Dotyczy to świadczeń występujących poza
wynagrodzeniem, jak i sytuacji, gdy pracownik nie będzie świadczył pracy, a mimo
to zachowa prawo do wynagrodzenia.
W tym znaczeniu rola pracodawców wpisuje się w realizowanie funkcji społecznych.
Z punktu widzenia pracodawców rola ta
nie jest zawsze akceptowana. Chodzi
szczególnie o podmioty prowadzące działalność gospodarczą. W kategoriach ekonomicznych obciążenia te mogą się wydawać zbędnymi kosztami, wpływającymi
na mniejszą rentowność. Spojrzenie takie
ma jednak charakter powierzchowny. Nie
uwzględnia, że z reguły – w ujęciu temporalnym – bilans zysków i strat związanych
z zatrudnieniem pracownika jest dodatni.
Dodatkowo nie można abstrahować
od podmiotowości świadczącego pracę.
Postrzeganie społecznych obowiązków jedynie w kategoriach matematycznych
(zysk-strata) prowadzi do uprzedmiotowienia pracownika. Tendencja ta nie jest
korzystna z punktu widzenia biznesu.
Osłabia zaufanie do podmiotu oferującego
pracę, sprawia, że pracownik nie utożsamia się z celami pracodawcy. Dochodzi
do rozstrzelenia celów stron. W ujęciu
ekonomicznym sytuacja ta przekłada się
na stopień wydajności pracy. W rezultacie
można przyjąć, że spełnianie przez pracodawców powinności o społecznym charakterze nie wpływa ujemnie na ekonomiczny rachunek prowadzonej przez nich
działalności. Wydajność pracy wzrasta bowiem proporcjonalnie względem poziomu
stabilności zatrudnienia.
Wskazane okoliczności pozwalają
na usprawiedliwienie społecznej odpowiedzialności biznesu, która nor matywnie
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znajduje wyraz w poszczególnych instytucjach prawa pracy. Należy jednak podkreślić, że przejawy funkcji społecznej pracodawców muszą być ściśle reglamentowane
przez ustawodawcę, a w całokształcie nie
mogą doprowadzić do zachwiania ekwiwalentności pracy względem wynagrodzenia.
Zakres społecznej odpowiedzialności
biznesu jest zróżnicowany. Mają na niego
wpływ różne czynniki. Przeciwstawne interesy pracowników i pracodawców determinowane są przez układ sił negocjacyjnych.
Decyduje on, na ile postulaty poszczególnych stron znajdą swój wyraz w postanowieniach umownych albo w przepisach wewnątrzzakładowych. Można zakreślić
ogólną prawidłowość, zgodnie z którą, im
silniejsza jest pozycja podmiotu świadczącego pracę, tym korzystniejsze i stabilniejsze warunki pracy zostaną wynegocjowane
przy zawieraniu umowy albo w zakładowych aktach prawa pracy. Odwrotnie, jeżeli zatrudniający, który z założenia dysponuje przewagą ekonomiczną i organizacyjną,6
ma silniejszą pozycję negocjacyjną, to warunki więzi prawnej zostaną tak ułożone,
aby przede wszystkim chronić interesy
ekonomiczne dającego pracę. Na ów układ
sił negocjacyjnych ma wpływ wiele czynników. Niewątpliwie kształtuje go mechanizm rynkowy, przejawiający się w powszechnym prawie popytu i podaży pracy.
Sytuacja na rynku pracy,7 z uwzględnieniem specyfiki regionalnej, wprost przekłada się na pozycję negocjacyjną stron. Również decydujące znaczenie mogą mieć
walory osobiste zatrudnianego, takie jak
zakres wiedzy, doświadczenia, umiejętności i kwalifikacji. Korespondujące z nimi zapotrzebowanie na pracę osób ze znacznym doświadczeniem i kwalifikacjami
nakłada na zatrudniającego konieczność
niemałych ustępstw. Wskazane zależności
wpływają bezpośrednio na treść umowy,
której przedmiotem jest szeroko rozumiane świadczenie pracy. Mechanizm ten pozwala na kilka konstatacji. Wobec pracowników posiadających znaczne doświadczenie, wiedzę i umiejętności, zakres obowiązków o społecznym charakterze zostaje wymuszony układem sił negocjacyjnych.
Na współczesnym rynku pracy można odnotować dyferencjację w zakresie uprawnień pracowniczych. Przedstawiciele biznesu są zobligowani do respektowania
zastrzeżonych ustawowo uprawnień wpisujących się w funkcję społeczną, jednak
względem grupy pracowników poszukiwanych na rynku pracy przejawiają skłonność do umownego rozszerzania ich
uprawnień, przy czym prawa te nie korespondują wprost z odpłatnością za wykonaną pracę. Sprawia to, że zakres społecznej
odpowiedzialności biznesu jest zróżnicowa-

ny. Wynika stąd również konkluzja, że rola społeczna pracodawców jest jednak uzależniona od dominującego ekonomicznego
aspektu zatrudnienia. Dlatego prawo pracy reglamentuje konstrukcje zabar wione
czynnikiem społecznym. W pozostałym zakresie o społecznej odpowiedzialności biznesu decydują strony w sposób bilateralny.
Jasne jest, że układ ten ma charakter labilny. Stałą pozostaje regulacja ustawowa, zaś
zmienną treść stosunku pracy albo postanowienia zakładowych źródeł prawa pracy.
Podsumowując, społeczna odpowiedzialność pracodawców znajduje aksjologiczne uzasadnienie. Wydaje się, że ustawowe regulacje w tym zakresie są
wystarczające. Nakładanie na przedstawicieli biznesu kolejnych obowiązków wpisujących się w funkcję społeczną mogłoby
doprowadzić do podważenia zasady ekwiwalentności pracy. Strony zobowiązania
pracowniczego mogą jednak negocjować
korzystniejsze rozwiązania również w tym
obszarze. Stan taki wpisuje się w autonomiczność umowną i wewnątrzzakładową
charakterystyczną dla prawa pracy.
dr Piotr Prusinowski
adiunkt na Uniwersytecie Warmińsko–Mazurskim w Olsztynie,
sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Referat został przedstawiony
podczas konferencji
„Poznaj swoje prawa w pracy”.

Niebezpieczna wiertarka
W jednym z zakładów działających za terenie
Okręgowego Inspektoratu w Krakowie miał
miejsce ciężki wypadek przy pracy. Na stanowisku obsługi wiertarki kolumnowej, podczas
ruchu obrotowego narzędzia, nastąpiło pochwycenie dłoni pracownika.
Paweł M. wykonywał otwory w elementach metalowych, ocynkowanych. Ponieważ obrabiane detale miały śliską powierzchnię,
używał rękawic ochronnych. Było to niezgodne ze wskazówkami bezpieczeństwa zawartymi w instrukcji obsługi wiertarki,
z którą, zapoznał się przed rozpoczęciem pracy. Aby wykonać
ostatni czwarty otwór, musiał odwrócić detal. Zaczął odkręcać
przymocowany element podczas ruchu obrotowego narzędzia,

kie wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki z 20.12.2005
r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. nr 259, poz. 2170). Na tabliczce znamionowej umieszczono wymagane dane wyrobu. Posiadał on osłonę
blokującą dostęp do narzędzia, sprzężoną z napędem wiertarki.
W dniu zdarzenia, podczas eksploatacji, była ona zdemontowana. Z wyjaśnień poszkodowanego, złożonych do protokołu ustalania okoliczności i przyczyn wypadku, wynika, że sam dokonał
demontażu osłony, ponieważ przeszkadzała mu w pracy. Często
otwierała się w wyniku uderzenia wiórami, powodując zatrzymanie wiertarki.
Kontrola wykazała również, że stanowiskowa instrukcja bezpiecznej obsługi wiertarki była instrukcją ogólną, nie odnoszącą
się konkretnie do narzędzia, przy którym doszło do wypadku. Nie
precyzowała m.in.: roli, jaką spełnia osłona blokująca dostęp
do urządzenia skrawającego; zagrożeń, które mogą wystąpić
w przypadku jej demontażu; bezpiecznego sposobu mocowania obrabianego detalu podczas obróbki; zmiany mocowania po każdej
operacji; zakładania/ zdejmowania przedmiotu obrabianego.

Wiertarka
kolumnowa
BERNARDO,
przy której
doszło do
wypadku.
Dokumentacja
fotograficzna
wykonana przez
inspektora pracy
tuż po zdarzeniu
wypadkowym.

Przypisy
1
T. Wyka, W poszukiwaniu aksjologii
prawa pracy – o roli encykliki Laborem
exercens Jana Pawła II, Monitor Prawa
Pracy 2011, nr 9, s. 456 i nast.,
2
L. Kaczyński, Zasada swobody umów
w prawie pracy po nowelizacji kodeksu
pracy, Państwo i Prawo 1997, nr 3, s. 9,
3
W. Szubert, Funkcje prawa pracy,
Państwo i Prawo 1971, nr 3-4, s. 567.
4
Wyrok SN z 17.2.2004 r., I PK 386/03,
OSNP Nr 1/2005, poz. 6.
5
T. Zieliński, Prawo pracy zarys systemu. Część I ogólna. PWN 1986, str. 242.
6
Posiadanie przewagi ekonomicznej
przez jedną ze stron zobowiązania prowadzi do narzucenia respektowania swoich
interesów stronie słabszej, w ocenie całej
kategorii danego rodzaju zobowiązania
powszechne występowanie takiego zjawiska prowadzi do osłabienia prymatu swobody umów. Zob. W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2002,
str. 135.
7
M. Skąpski, Ochronna funkcja prawa
pracy w gospodarce rynkowej, Zakamycze 2006, s. 111 i nast.

I P 11/2011

w wyniku czego nastąpiło pochwycenie rękawicy na prawej dłoni. Paweł M. odruchowo nacisnął wyłącznik awaryjnego zatrzymania maszyny, jednocześnie wyrywając pochwyconą rękę.
W efekcie doznał otwartego złamania kości ręki, ubytku tkanek
miękkich przedramienia i amputacji (wyrwania) części palca III i IV oraz zerwania paznokcia palca II prawej ręki.

Zdemontowana osłona
Wiertarka kolumnowa GB 50 TH firmy BERNARDO rok produkcji 2007, przy której doszło do wypadku, posiadała deklarację zgodności, oznakowanie znakiem CE oraz spełniała wszyst11/2011 IP

Na podstawie materiału dowodowego zebranego w czasie
kontroli ustalono następujące przyczyny wypadku:
● brak osłony blokującej narzędzia skrawającego (wier tła)
podczas pracy maszyny, która została zdemontowana przez poszkodowanego,
● brak szczegółowej instrukcji bezpiecznej obsługi wiertarki
kolumnowej BERNARDO,
● brak właściwego nadzoru i tolerowanie przez bezpośredniego przełożonego sprzecznych z przepisami bhp zasad pracy wykonywanej przez poszkodowanego,
● rażące naruszenia przepisów bhp podczas obsługi wiertarki tj.: wykonywanie czynności roboczych w rękawicach, mimo zakazu zawartego w ogólnej instrukcji obsługi wiertarek; zdemontowanie osłony blokującej narzędzia skrawającego.
Za nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy w stosunku do osób odpowiedzialnych zastosowano postępowanie mandatowe.
Bogumił Pudlewski
OIP Kraków, Oddział w Tarnowie
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W razie wypadku pracownicy mogą
przeprowadzić akcję ratowniczoewakuacyjną z użyciem posiadanego
sprzętu.

Jak bezpiecznie pracować na wysokości?
Przejście przez krawędź.
Liny są zabezpieczone przed przetarciem
dzięki założonym ochronnikom.

Praca w ograniczeniu.
Demontaż balustrad.

Pracownik podchodzi
do niezabezpieczonej
krawędzi, urządzenie
asekuracyjne zapobiega
rozpoczęciu spadania.
Montaż stanowiska do pracy w ograniczeniu. Można
w tym celu wykorzystać sprawdzony i solidny komin
oraz pętlę stanowiskową.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie nawiązał współpracę ze specjalistami w dziedzinie pracy na wysokości i technik alpinistycznych – firmą PHU WERTYKAL oraz operatorami AG Grzywacz.
Fotografie pochodzą z planu zdjęciowego filmów instruktażowych „Jak
bezpiecznie budować na wysokości” nagrywanych na dwóch krakowskich budowach Grupy BUMA (laureata tegorocznej edycji konkursu „Buduj bezpiecznie” – za dobre praktyki poprawiające bezpieczeństwo pracy na budowie i bezpieczną realizację Quattro Business Park): Kompleksu Biurowego Quattro Business Park oraz „Osiedla Familijnego”.
Filmy skierowane są do kierowników budów, pracowników indywidualnych, wykonawców oraz osób stawiających pierwsze kroki w branży. Pokazują zasady bezpiecznej pracy na rusztowaniu, w ograniczeniu
na balkonie, na podnośniku oraz pracy w zjeździe i ewakuacji. Wykwalifikowani instruktorzy prezentują sprzęt i techniki linowe.
Płyty z materiałem „Jak bezpiecznie budować na wysokości” będą dostępne dla wszystkich inspektorów pracy na początku 2012 roku.
Anna Majerek, OIP Kraków
Fot. Dariusz Korczak

Prawo

Nieterminowe załatwianie skarg
Grażyna Włodek

Zasady postępowania organów inspekcji pracy przy rozpatrywaniu i załatwianiu skarg określają przepisy Działu VIII ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz
przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 8.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania
i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46). Odnoszą się one do wszystkich skarg
wpływających do PIP.
Postępowanie skargowe jest postępowaniem administracyjnym uproszczonym.
Charakteryzuje się tym, że nie ma stron
postępowania, nie są wydawane rozstrzygnięcia administracyjne adresowane
do skarżącego, występuje natomiast zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi, nie ma toku instancji. Prowadzenie postępowania uproszczonego wymaga
stosowania zasad: właściwości, obiektywizmu, wszechstronnego wyjaśnienia sprawy
oraz zasady jednotorowości proceduralnej
(art. 227, 241, 233-235, 240 K.p.a.).

Bezczynność
i przewlekłość
Przedmiotem skargi może być zarówno całość działań inspektora składających
się na proces załatwiania spraw, jak i poszczególne czynności powodujące przewlekłość postępowania. Skarżący może
zatem kwestionować potrzebę podjęcia
poszczególnych czynności, twierdząc, że
były one zbędne, nie podejmowano ich
w terminie lub że sposób ich dokonania
doprowadził do przedłużenia postępowania. Do przewlekłości dochodzi również
wówczas, gdy w trakcie załatwiania sprawy inspektor nie podejmował jakichkolwiek czynności i brak uzasadnienia takiej
bezczynności organu. Inspektor nie jest
natomiast odpowiedzialny za przedłużenie załatwiania sprawy wskutek składania różnego rodzaju wniosków i żądań
przez skarżącego w czasie prowadzonego
postępowania.
W zakresie skarg, których treścią jest
przewlekłość postępowania lub bezczynność organu inspekcji pracy stosuje się,
opracowane na podstawie przepisów
K.p.a., procedury postępowania zawarte
w instrukcji w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania
skarg i wniosków oraz udzielania porad
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w jednostkach organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy (załącznik do zarządzenia nr 13/07 Głównego Inspektora
Pracy z 14.11. 2007 r.).

Skarga na pracownika
lub organ PIP
Przewlekłość i nieterminowość załatwienia sprawy została zakwalifikowana
w instrukcji jako skarga na pracownika
lub organ i rozpatrywana jest w trybie
skargowym. W związku z tym do rozpatrywania skarg na działalność inspektorów
pracy oraz pracowników okręgowych inspektoratów pracy zobowiązani są okręgo-

nemu wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Jeżeli zatem przedmiotem skargi jest przewlekłość, bezczynność lub nieter minowe załatwienie sprawy przez
mianowanego pracownika i z treści skargi wynika możliwość naruszenia obowiązków służbowych, tryb rozpatrzenia tej
skargi określa każdorazowo główny inspektor pracy albo zastępca głównego inspektora pracy do spraw nadzoru lub odpowiednio, okręgowy inspektor pracy.
Decyzja o try bie rozpatrzenia skargi
(skargowy czy dyscyplinar ny) dotyczy
wyłącznie skarg na pracowników mianowanych. W przypadku wyboru trybu dyscy pli nar ne go, rzecz nik dys cy pli nar ny

Bezczynność oznacza, że inspektor nie podejmuje żadnych czynności po otrzymaniu skargi. Przewlekłość postępowania występuje, gdy inspektor podejmuje określone czynności, ale nie mają one
znaczenia z punktu widzenia postępowania, często mają charakter
pozorny. Pojęcie to odnosi się do terminu oraz sposobu załatwiania spraw. W przypadku przewlekłości sprawa zostaje załatwiona później, niż mogłaby i powinna być załatwiona.

wi inspektorzy pracy (lub wyznaczeni
przez nich zastępcy) jako organ wyższego
stopnia. Natomiast skargę na działalność
okręgowego inspektora pracy lub jego zastępcę rozpatruje główny inspektor pracy
lub zastępca głównego inspektora pracy
do spraw nadzoru.

Skarga na pracownika
mianowanego PIP
Zgodnie z art. 77 ust 1 ustawy
z 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji
Pracy, Główny Inspektor Pracy, w razie
uzyskania wiadomości o naruszeniu przez
pracownika mianowanego obowiązków
służbowych lub uchybieniu godności stanowiska, poleca rzecznikowi dyscyplinar-

Państwowej Inspekcji Pracy wszczyna
postę powa nie wy ja śnia ją ce. Zasady
i tryb tego postępowania określa ustawa
z 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji
Pracy.

Zasady rozpatrywania
skarg na inspektorów
Załatwienie skargi polega na rozstrzygnięciu, czy skarga jest zasadna. W przypadku zasadności skargi, w ramach jej załatwienia, wydaje się polecenia lub
podejmuje inne stosowne kroki celem
usunięcia stwierdzonych uchybień
i w miarę możliwości przyczyn ich powstania. Załatwienie takiej skargi powinno być poprzedzone rozpatrzeniem
I P 11/2011

wszystkich okoliczności sprawy. Rozpoznając skargę, organ wyższego stopnia
zobligowany jest przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w celu sprawdzenia
zgodności treści skargi ze stanem faktycznym. Może ono wymagać zebrania
dowodów, a także zwrócenia się do innych organów o przekazanie niezbędnych
materiałów i wy jaśnień. Załatwiający
skargę na inspektora ma obowiązek podejmować wszelkie działania niezbędne
do dokładnego wy jaśnienia wszystkich
zarzutów zawartych w skardze. Ustalenia
wynikające z czynności wy jaśniających
oraz wszelkie dowody istotne dla sprawy
sporządzane są w formie pisemnej. W postępowaniu skargowym przy ocenie prawidłowości działań organu należy
uwzględnić poza przepisami K.p.a. i rozporządzeniem w sprawie skarg i wniosków również przepisy o charakterze wewnętrznym. Wprawdzie nie mogą one
stanowić podstawy do wydania decyzji
administracyjnej, jednakże postępowanie skargowe nie ogranicza się do kontroli prawidłowości decyzji wydawanych
przez organy administracji. Potwierdza to
również w swoim orzeczeniu NSA (wyrok
NSA z 19 lipca 1982 r., II SA 760/82, LexPolonica nr 296861 – ONSA 1982, nr 2,
poz. 73) stwierdzając, że: Prawidłowość
natomiast postępowania organów administracji w świetle zarządzeń wewnętrznych może być przedmiotem skarg obywateli (Dział VIII K.p.a.).
Zakończeniem postępowania skargowego jest zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi – wymagane przepisami
art. 237 § 3 K.p.a.
Niezbędne elementy określa art. 238
K.p.a. wskazując, że w zawiadomieniu wymagane jest:
● oznaczenie organu, od którego pochodzi,
● wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona,
● podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi.
Zawiadomienie o odmownym załatwieniu sprawy powinno zawierać również:
● uzasadnienie faktyczne,
● uzasadnienie prawne.
W przypadku skargi na działalność inspektora pracy przesłanej przez skarżącego do Głównego Inspektoratu Pracy i przekazanej do rozpatrzenia właściwemu
okręgowemu inspektorowi pracy – o sposobie rozpatrzenia tej skargi powiadamia
się również głównego inspektora pracy
11/2011 IP

(lub zastępcę głównego inspektora pracy
do spraw nadzoru).

Uprawnienia
skarżącego
Niezadowolony ze sposobu załatwienia jego skargi ma prawo do wniesienia
nowej skargi na podstawie art. 227 K.p.a.
Zgodnie z par 17 ust 3. zarządzenia
nr 13/07 Głównego Inspektora Pracy
z 14.11.2007 r. w przypadku, gdy skarga
uznana została za bezzasadną w całości
lub w części i jej bezzasadność wykazano
w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponawia skargę bez wskazania nowych okoliczności (np. prowadzi polemikę z oceną,
dla której organ wyższego stopnia uznał
skargę za bezzasadną) organ właściwy
do rozpatrzenia ponownej skargi może
w odpowiedzi na nią, podtrzymać poprzednio zajęte w sprawie stanowisko.
Nie może natomiast skorzystać z przepisu
art. 239 K.p.a. i dokonać wyłącznie odpowiedniej adnotacji w aktach sprawy, bez zawiadamiania skarżącego. Z uwagi na brak
zmian § 17 zarządzenia nr 13/07 Głównego Inspektora Pracy z 14.11.2007 r., organ
właściwy do rozpatrzenia ponownej skargi zobowiązany jest udzielić odpowiedzi
na ponowną skargę.
Osobie niezadowolonej ze sposobu załatwienia skargi nie przysługują środki
zaskarżenia, brak również prawa do postępowania sądowo-administracyjnego,

gdyż sprawy skargowe nie podlegają kontroli sądu administracyjnego.
Zgodnie z poglądem wyrażonym w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego
z 11.02.2002 r. II SA /Wr 3121/01 – sąd
administracyjny nie jest właściwy do rozpoznawania skarg powszechnych w rozumieniu Działu VIII K.p.a., a więc związanych z krytyką należytego wykonania
zadań przez właściwe organy albo przez
ich pracowników (art. 227 K.p.a.).
Podobnie w tezie postanowienia NSA
z 9.12.1999 r. sygn. akt II SAB 7/99
stwierdzono, iż ocena prawidłowości prowadzenia postępowania skargowego
w trybie przepisów działu VIII K.p.a., nie
podlega kognicji Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Konsekwencją powołanych orzeczeń
jest uznanie, iż w przypadku skierowania
takiej skargi do sądu administracyjnego
musi ona być odrzucona jako niedopuszczalna (B. Adamiak, J. Borkowski. Kodeks postępowania administracyjnego,
Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck,
2004 r. wyd. 6.).
Grażyna Włodek
OIP Zielona Góra
Treść orzeczeń Sądów Administracyjnych cytowanych w tekście, przy których
nie wskazano miejsca publikacji, została
zaczerpnięta z Centralnej Bazy Orzeczeń
Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA)
Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo
NSA i WSA (http://orzeczenia.nsa.gov.pl)

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 13 października br. zmarł w wieku 76 lat nasz kolega

Zdzisław BAROWICZ
starszy inspektor pracy
Przepracował 48 lat, w tym 21 lat w inspekcji pracy. Nadzorował stan
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu maszynowego. Od początku, jako inspektor pracy kontrolował i nadzorował
17 dużych zakładów branży metalowej, zatrudniających 27 tys. pracowników. Podczas prowadzonych kontroli spokojnie, ale rzeczowo wymagał przestrzegania obowiązujących przepisów. Z dużym zaangażowaniem doradzał i współpracował ze związkami zawodowymi. W roku 2001 odszedł na emeryturę.
Zapamiętamy go jako człowieka ogromnej kultury osobistej, serdecznego i ciepłego kolegę, zwykle uśmiechniętego.
Żegnamy Go z wielkim smutkiem
Kierownictwo i pracownicy
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie
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Wydawnictwa PIP
Broszura „Produkty biobójcze. Obowiązki producenta i użytkownika” jest nowością wydawniczą.
Przygotowano ją z myślą o wszystkich, którzy zawodowo stykają się z środkami o działaniu biobójczym. Produkcja i stosowanie tych substancji wymagają szczególnej dbałości o bezpieczeństwo zarówno osób pracujących przy ich wytwarzaniu, jak
i konsumentów. Jest to istotne tym bardziej, że produkty biobójcze są w powszechnym użyciu,
a z ich obecności nie zawsze zdajemy sobie sprawę. Działanie biobójcze mają np. obroża przeciwpchelna, środki do dezynfekcji, preparaty antymolowe i odstraszające komary. Broszura wskazuje
na najważniejsze wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, jakie powinni spełniać producenci i nabywcy środków biobójczych. Informacje w niej zawarte mogą być pomocne także dla osób stosujących te środki w gospodarstwach domowych.
Dowiedzą się z niej np., gdzie można zgłaszać zatrucie produktami biobójczymi.
Państwowa Inspekcja Pracy, realizując zadanie w obszarze działań prewencyjnych i promocyjnych, zrealizowała w roku 2011 kilka projektów multimedialnych o charakterze edukacyjnym. Są to m.in.:
„Para na etacie” – cykl 7 filmów edukacyjnych
adresowanych do młodych pracowników
i osób przygotowujących się do wejścia
na rynek pracy. Celem przedsięwzięcia
jest popularyzacja wiedzy dotyczącej
podstawowych uprawnień i obowiązków pracownika.
„Napo 2010” – filmy animowane
przedstawiające w zabawnych historiach głównego bohatera Napo oraz
jego towarzyszy, którzy muszą zmierzyć się z kwestiami bezpieczeństwa
w świecie pracy.
Przyjazna forma produkcji, ciekawi
bohaterowie i spojrzenie z przymrużeniem oka pozwalają w przystępny i interesujący sposób popularyzować kwestie
bezpieczeństwa pracy. Opracowane zostały jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie osób stawiających pierwsze kroki na rynku pracy, a także służą przypomnieniu podstawowych przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
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Ograniczanie zagrożeń w środowisku pracy

Rola społecznego inspektora pracy
(cz. I)
Obecnie społeczna inspekcja pracy,
zgodnie z art. 185 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy6 również sprawuje społeczną kontrolę nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, w tym
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy. Organizację, zadania i uprawnienia współczesnej społecznej inspekcji pracy oraz zasady jej
współdziałania z organami nadzoru i kontroli nad warunkami pracy określa ustawa
z 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy.7
W myśl przywołanej ustawy – społeczna inspekcja pracy, jako organ kontrolujący jest służbą społeczną pełnioną przez
pracowników w imieniu załogi, mającą
za zadanie zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę prawnie określonych uprawnień pracowniczych (art. 1
w zw. z art. 2 ustawy o SIP). Podstawowym celem działania społecznej inspekcji
pracy jest systematyczna poprawa stanu
bhp oraz zapewnienie związkom zawodowym niezbędnych warunków do sprawowania skutecznej kontroli przestrzegania
przepisów prawa pracy (preambuła
do ustawy o SIP). Społeczna inspekcja
pracy jest jednoosobowym, samodzielnym organem kontrolnym, strzegącym interesów wszystkich pracowników i w tym
zakresie właśnie jest służbą społeczną.
Jako organ społecznej kontroli nad prawną ochroną pracy postawiona została
obok takich organów państwowego nadzoru i kontroli nad warunkami pracy, jak
Państwowa Inspekcja Pracy czy Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Zadania społecznej
inspekcji pracy
Podstawowym zadaniem społecznej inspekcji pracy jest sprawowanie kontroli
nad warunkami pracy, w tym przede
wszystkim kontrolowanie środowiska pracy oraz procesów technologicznych z punktu widzenia bhp, kontrolowanie przestrzegania prawnej ochrony pracy i stosowania
przez pracodawcę właściwych środków zaI P 11/2011
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pobiegawczych wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz innym chorobom
związanym z warunkami pracy, a także
kontrolowanie realizacji przez pracodawcę
planów poprawy warunków bhp oraz planów rehabilitacji zawodowej. Do jej zadań
należy również uczestniczenie w kontroli
przestrzegania przez pracodawcę przepisów ochrony środowiska naturalnego oraz
uczestniczenie w przeprowadzaniu społecznych przeglądów warunków pracy.
Warto zauważyć, że ustawodawca powierza
społecznej inspekcji pracy nie tylko zadania dotyczące egzekwowania wykonywania przez pracodawcę obowiązków z zakresu bhp, ale również przyznaje jej prawo
do podejmowania działań na rzecz aktywnego udziału pracowników w kształtowaniu
właściwych warunków bhp i przestrzegania
przez nich ich przepisów i zasad bhp (art. 4
ustawy o SIP). Ukształtowanie w ten sposób zadań społecznej inspekcji pracy wynika z przyjęcia założenia, że tylko wtedy
można zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy, gdy obie strony stosunku pracy będą
podejmowały aktywne działania na rzecz

Grażyna Ślawska
gatoryjny udział w postępowaniu powypadkowym. Zgodnie z postanowieniami
zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków
przy pracy,8 społeczny inspektor pracy,
obok służby bhp, wchodzi w skład zespołu powypadkowego, badającego okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy.
Zespół ten, na podstawie przeprowadzonego postępowania powypadkowego, sporządza protokół powypadkowy, dokonuje
kwalifikacji prawnej zdarzenia wypadkowego, a także określa wnioski i zalecenia
profilaktyczne (§§ 4, 7 i 9 powołanego
rozporządzenia). Społeczny inspektor ma
prawo złożyć do protokołu powypadkowego zdanie odrębne, które powinien uzasadnić, jeżeli nie zgadza się z ustaleniami
zawartymi w treści protokołu powypadkowego (§ 10 ust. 1 powołanego rozporządzenia). Odgrywa on również ważną rolę
w zabezpieczeniu miejsca wypadku nie
będącego wypadkiem śmier telnym,
ciężkim lub zbiorowym. Pracodawca może wydać zgodę na uruchomienie maszyn
i innych urządzeń technicznych lub doko-

W Polsce istnieje ponad 60-letnia tradycja działania społecznej inspekcji pracy. Pierwszych społecznych inspektorów pracy zaczęto powoływać na podstawie Ustawy
z 4 lutego 1950 r. o społecznej inspekcji pracy.1 Sprawowali oni społeczną kontrolę
nad przestrzeganiem prawnej ochrony pracy, zaś pracodawcy byli zobowiązani do respektowania uwag i zaleceń przez nich wydawanych. W związku z ustawowymi zadaniami – przedstawiciele społecznego nadzoru musieli odbyć szkolenia w zakresie
prawnej ochrony pracy. Warto zauważyć, że już na początku 1951 r. było ponad
40 tys. nowo przeszkolonych społecznych inspektorów pracy.2 Wrocławska Szkoła
Inspekcji Pracy w okresie pierwszego 10-lecia działania społecznej inspekcji przeszkoliła około 10 tys. społecznych inspektorów pracy.3 W obliczu dramatycznych w owym
czasie statystyk dotyczących wypadków przy pracy,4 tworzenie struktur społecznej
inspekcji pracy oraz szkolenia nowo wybieranych społecznych inspektorów pracy przygotowujące ich do odpowiedzialnego wykonywania ustawowych zadań, były niezwykle ważnymi strategicznymi posunięciami. Zmierzało to do koncentrowania uwagi zakładu pracy wokół spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz miało na celu doprowadzenie do znaczącej poprawy stanu bezpieczeństwa w miejscu pracy.5

bhp oraz będą zainteresowane kształtowaniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Ważnym zadaniem nałożonym na społecznego inspektora pracy jest jego obli-

nanie innych zmian w miejscu wypadku,
dopiero po uzgodnieniu tego ze społecznym inspektorem pracy. Wcześniejsze dokonywanie zmian w miejscu wypadku bez
uzyskania przez pracodawcę zgody spo-
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łecznego inspektora pracy jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy zachodzi konieczność ratowania osób lub mienia albo zapobieżenia grożącemu niebezpieczeństwu
(§ 3 powołanego rozporządzenia)9. Społeczny inspektor pracy ma także znaczący wpływ na podejmowaną przez pracodawcę prewencję wypadkowo-chorobową,
ponieważ bierze udział w analizowaniu
przyczyn wypadków przy pracy, chorób zawodowych i chorób związanych z warunkami pracy oraz kontroluje wykonywanie
przez pracodawcę właściwych środków
zapobiegawczych (art. 4 pkt 4 ustawy
o SIP).
Społeczny inspektor pracy z mocy prawa wchodzi również w skład komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, organu doradczego i opiniodawczego pracodawcy
w sprawach bhp, w której pełni funkcję
wiceprzewodniczącego (art. 23712 Kodeksu pracy). Uczestniczy w realizowaniu zadań komisji bhp, do których należy dokonywanie przeglądu warunków pracy,
okresowa ocena stanu bhp, opiniowanie
podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy
pracy i chorobom zawodowym, for mułowanie wniosków dotyczących poprawy
warun ków pracy oraz współdzia ła nie
z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bhp (art. 23713 § 1 K.p.).
W ramach działania komisji bhp pracodawca może przeprowadzać konsultacje
z przedstawicielami pracowników, w tym
ze społecznym inspektorem pracy we
wszyst kich sprawach z za kre su bhp
(art. 23711a § 5 K.p.).

Spełnia warunki, podnosi
kwalifikacje
Sprostanie przez społecznego inspektora pracy tak poważnym i rozległym zadaniom przy pełnieniu przez niego funkcji jednoosobowo i na zasadach
społecznych z pewnością nie jest rzeczą
łatwą, zarówno z punktu widzenia kwalifikacji, jak i czasu poświęconego na wykonanie nałożonych na niego zadań.
Za słuszne jednak należy uznać stawianie
kandydatom na społecznych inspektorów
pracy prawnie określonych wymogów posiadania niezbędnej znajomości zagadnień wchodzących w zakres działania społecznej inspekcji pracy oraz legitymowania się odpowiednim stażem pracy.
W przypadku ubiegania się o wybór na zakładowego społecznego inspektora pracy: co najmniej pięcioletni staż pracy
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w branży i dwuletni u danego pracodawcy, natomiast w przypadku oddziałowego
lub grupowego społecznego inspektora
pracy: co najmniej dwuletni staż pracy
w branży i roczny staż pracy u danego
pracodawcy (art. 5 ust. 3 ustawy o SIP).
Ponadto społeczny inspektor pracy podczas pełnienia funkcji ma systematycznie
podnosić swoje kwalifikacje, czemu ma

służyć prawnie zagwarantowana pomoc
Państwowej Inspekcji Pracy w formie poradnictwa prawnego, specjalistycznej prasy oraz szkoleń w zakresie prawnej ochrony pracy (art. 18 ust. 1 ustawy o SIP).
Problemem w działalności społecznego
inspektora pracy może być pogodzenie
obowiązków zawodowych i tych związanych z pełnioną funkcją, która zgodnie
z obowiązującym prawem, powinna być
w zasadzie realizowana poza godzinami
pracy (art. 15 ust. 1 ustawy o SIP). W doktrynie słusznie zauważa się, że wymaganie to jest mało realne, nie tylko ze względu na znaczne obciążenie czasu wolnego
wynikającego z szerokiego zakresu zadań
społecznego inspektora pracy, ale przede
wszystkim dlatego, że wielu kontrolnych
czynności inspekcyjnych nie da się przenieść poza czas pracy. W szczególności

u tych pracodawców, u których praca jest
wykonywana w systemie jednozmianowym. Sytuacja polegająca na godzeniu
przez społecznego inspektora pracy obowiązków pracowniczych i inspekcyjnych
może być przyczyną konfliktów między
pracownikiem pełniącym funkcje społecznego inspektora pracy a pracodawcą10.
Należy dodać, że ustawodawca dopusz-

cza w ściśle określonych przypadkach
możliwość wykonywania zadań inspekcyjnych w godzinach pracy (art. 15 ust. 2-6
ustawy o SIP), ale jest to wyjątek od generalnie przyjętej zasady ich wykonywania w sposób społeczny poza jej godzinami. Mając to na uwadze, przy okazji
ewentualnego refor mowania instytucji
społecznej inspekcji pracy warto byłoby
zatem urealnić obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne.

Uprawnienia społecznej
inspekcji pracy
Społeczny inspektor pracy ma przede
wszystkim prawo wstępu w każdym czasie do pomieszczeń i urządzeń w miejscu
pracy, w celu wykonywania zadań prawnie
na niego nałożonych. Może również żądać
11/2011 IP

od pracodawcy i pracowników informacji
oraz okazania dokumentów w sprawach
wchodzących w zakres jego działania
(art. 8 ustawy o SIP).
W celu wyegzekwowania od pracodawcy zachowań zgodnych z prawem oraz
bieżącego usuwania zagrożeń zawodowych, został wyposażony w środki prawne
o różnym charakterze. Od środków informa- cyjnych, wnioskodawczych lub opiniodawczych, aż do wiążących zaleceń.
Uprawnieniem o najsłabszej mocy oddziaływania jest poinformowanie pracodawcy o stwierdzonym w miejscu pracy nieprzestrzeganiu przepisów z zakresu
prawnej ochrony pracy wraz z dokonaniem stosownego wpisu do księgi zaleceń
i uwag. Pracodawca, otrzymując taką informację, podejmuje decyzję w sprawie
usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i informuje o tym społecznego inspektora pracy (art. 9 ustawy o SIP). Do obowiązków pracodawcy należy założenie
księgi zaleceń i uwag, przechowywanie jej
w ustalonym miejscu oraz udostępnianie
do wglądu organom nadzoru i kontroli
nad warunkami pracy. Wpisy społecznego
inspektora pracy w księdze zaleceń
i uwag w postępowaniu przed organami
państwowymi mają moc dokumentów
urzędowych (art. 12 ustawy o SIP).
Kolejnym, mocniejszym środkiem prawnym, którym dysponuje społeczny inspektor pracy jest pisemne zalecenie usunięcia
w określonym ter minie stwierdzonych
uchybień (art. 11 ust. 1 ustawy o SIP).
W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia wypadkowego społeczny inspektor pracy występuje do pracodawcy
o natychmiastowe usunięcie tego zagrożenia. W razie niepodjęcia przez pracodawcę działań w tym zakresie społeczny inspektor pracy sięga po najostrzejszy
przysługujący mu środek prawny w postaci wydania pracodawcy pisemnego zalecenia wstrzymania prac danego urządzenia
technicznego lub określonych robót
(art. 11 ust. 2 ustawy o SIP). Pracodawca
jest obowiązany zapewnić wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy
(art. 207 § 2 pkt 7 K.p.). Niewykonanie zalecenia społecznego inspektora pracy jest
wykroczeniem zagrożonym karą grzywny
do 2,5 tys. zł, ściganym na wniosek właściwego inspektora pracy (art. 22 ust. 2-3
ustawy o SIP). Od otrzymanego zalecenia
społecznego inspektora pracy pracodawca
może wnieść sprzeciw do właściwego inspektora pracy, w terminie 7 dni w przypadku zalecenia usunięcia w określonym
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terminie stwierdzonych uchybień, natomiast niezwłocznie w przypadku zalecenia wstrzymania prac danego urządzenia
technicznego lub określonych robót. W razie wniesienia przez pracodawcę sprzeciwu od zalecenia społecznego inspektora
pracy, właściwy inspektor pracy podejmuje czynności kontrolne, w wyniku których
wydaje decyzje lub podejmuje inne środki
prawne (art. 11 ust. 3-4 ustawy o SIP).11
Omawiając kompetencje społecznej inspekcji pracy mające na celu zachowanie
bezpiecznych warunków pracy, należy zauważyć, że w myśl obowiązującego prawa
społeczny inspektor pracy został uznany
za organ kontroli nie tylko pracodawcy,
ale również pracowników. Samodzielnie
zwraca uwagę pracownikowi na obowiązek przestrzegania przepisów i zasad bhp.
Do pracodawcy występuje z wnioskiem
o czasowe odsunięcie pracownika od pracy i zapoznanie go z przepisami i zasadami bhp, gdy stwierdzi, że zachowanie pracownika na stanowisku pracy wskazuje
na niedostateczną znajomość przepisów
i zasad bhp oraz nieumiejętność wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych pracowników (art. 10 ustawy
o SIP). Przyznanie tych kompetencji społecznemu inspektorowi pracy jest bardzo
ważne dla zachowania bezpieczeństwa
w miejscu pracy, gdyż nawet najlepszy, postępujący zgodnie z prawem pracodawca
nie jest w stanie samodzielnie zapewnić
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy, jeżeli poszczególni pracownicy
nie będą znali oraz respektowali przepisów i zasad bhp.
Poddając szczegółowej analizie uprawnienia społecznego inspektora pracy należy zauważyć, że pełnienie tej funkcji
niejednokrotnie może stawiać go w trudnej sytuacji. Wymaga bowiem zajmowania
w sposób indywidualny krytycznej postawy wobec posunięć pracodawcy, stawiania
mu wymagań, czy nawet przeciwstawiania
się jego decyzjom w sprawach bhp,
przy jednoczesnym podleganiu mu jako
pracownik. Tworzy to między społecznym
inspektorem pracy a pracodawcą dwa
równoległe stosunki prawne, zorientowane w sposób przeciwny. Społeczny inspektor pracy jako pracownik podlega
pracodawcy, wobec którego jako inspektorowi przysługują mu uprawnienia władcze12. W celu uniknięcia tego rodzaju konfliktowych sytuacji, war to postulować
wprowadzenie zmian w obowiązujących
przepisach w zakresie uprawnień społecznej inspekcji pracy. Zmniejszyć jej upraw-

nienia władcze w stosunku do pracodawcy, bądź wprowadzić wydawanie wiążących pracodawcę zaleceń w sposób kolektywny z zakładowymi organizacjami
związkowymi lub innymi przedstawicielami pracowników.
Grażyna Ślawska
OIP Łódź

W drugiej części artykułu, która zostanie opublikowana w kolejnym numerze
Inspektora Pracy, będą przedstawione zagadnienia dotyczące współdziałania społecznej inspekcji pracy z państwowymi
organami nadzoru i kontroli nad warunkami pracy, a także z innymi podmiotami
działającymi na rzecz bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia w miejscu pracy. Omówione zostaną także kwestie dotyczące informowania i konsultowania pracowników
w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy. Pojawi się również głos w dyskusji
na temat przyszłości działania społecznej
inspekcji pracy.
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spółki, a tym samym przyjmują odpowiedzialność za decyzje zarządcze i podejmowane czynności rozporządzające.

Zatrudnienie członków zarządu w spółkach kapitałowych

Umowa o pracę
czy menadżerska?

Członek zarządu,
czyli kto?
Marta Wielguszewska-Prokopiuk

Dynamiczny rozwój stosunków gospodarczych, zmienna koniunktura rynkowa oraz potrzeby
przedsiębiorców, a także rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej nie zawsze
pozostają w spójności z obowiązującymi przepisami prawa i aktywnością państwa w zakresie
legislacji.
Najczęstszą formą prawną, w jakiej podmioty profesjonalne prowadzą działalność
gospodarczą, są spółki prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek kapitałowych. W tych podmiotach funkcjonuje wyraźny podział na organy właścicielskie i zarządzające, przez co powstaje
potrzeba nowego spojrzenia na możliwość
korzystania z zasobów zewnętrznej kadry
menadżerskiej i powoływania do pełnienia funkcji członków organów w spółce.
Ponadto w Polsce nadal dominuje przywiązanie do tradycyjnych form zatrudnienia, które – niestety – niejednokrotnie nie
odpowiadają potrzebom przedsiębiorców.
Stąd też wynika konieczność analizy regulacji prawnych w zakresie ustalenia dopuszczalnych form współdziałania i wykonywania pracy na rzecz spółek kapitałowych, przy uwzględnieniu specyficznego
charakteru tych podmiotów.

To nie dyrektor
Zatrudnianie członków zarządu spółek
kapitałowych nastręcza wiele problemów.
Wynikają one często z uwarunkowań historycznych, kiedy w przedsiębiorstwach
państwowych na poziomie kierownictwa
funkcjonowali dyrektorzy zakładów, wykonujący funkcje zarządcze, ale i korzystający w pełni z przywilejów pracowniczych.
Zarządzanie w spółce kapitałowej wiąże
się ze szczególnym rodzajem odpowiedzialności wobec osób trzecich oraz oczekiwaniem wspólników czy akcjonariuszy,
że spółka będzie należycie zarządzana
i będzie przynosić dochód. Dlatego też konieczne jest wypracowanie wspólnej
płaszczyzny pomiędzy Kodeksem pracy
a Kodeksem spółek handlowych, aby
z jednej strony członkowie zarządu mięli
możliwość korzystania z uprawnień jako
pracownicy, a jednocześnie byli niezależni
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w podejmowaniu decyzji związanych z kierowaniem spółką.
Należy wskazać, iż dopuszczalny jest
odmienny sposób nawiązania współpracy osoby specjalizującej się w zarządzaniu
podmiotami gospodarczymi. Jest to kontrakt menadżerski, w ramach którego menadżer może wykonywać swoje obowiązki w sposób niezależny, odpowiadając
jedynie przed właścicielami (udziałowcami czy akcjonariuszami) po upływie danego roku obrotowego, musi uzyskać absolutorium ze swej działalności.

Spółki są różne
Podział spółek handlowych na osobowe
i kapitałowe wynika przede wszystkim
z ich charakteru oraz z rodzaju więzi, jaka łączy wspólników, i z zakresu odpowiedzialności wobec osób trzecich.
Spółki kapitałowe – co do zasady
– mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne
prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania,
pozywać i być pozywane. Od momentu
wpisu do rejestru uzyskują osobowość
prawną. Te podstawowe kwestie determinują wagę dokonywanych czynności
osób działających w imieniu i na rzecz
spółek. Dlatego można zaryzykować
twierdzenie, że – wobec tych uwarunkowań – nawiązanie stosunku pracy z członkiem zarządu może okazać się niewystarczające do zabezpieczenia interesów
spółki i zagwarantowania właściwego prowadzenia jej spraw.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką handlową o kapitałowym charakterze, działającą w oparciu
o kapitał zakładowy podzielony na udziały,
ponoszącą odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.
Wspólnicy z kolei nie odpowiadają za zobo-

wiązania spółki. W rzeczywistości więc nazwa spółki nie odzwierciedla czyjejkolwiek
ograniczonej odpowiedzialności. Podstawą działalności spółki jest kapitał zakładowy. Powinien wynosić co najmniej 5 tys. zł
(art. 154 K.s.h.), a osoby wspólników odgrywają tu drugorzędną rolę. Spółka z o.o.
może być utworzona w każdym celu dozwolonym przez prawo.
Spółka akcyjna jest spółką kapitałową, która działa opierając się na kapitale
zakładowym podzielonym na akcje. Spółka akcyjna, jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, może powstać w każdym
celu dozwolonym przez prawo. Podstawą
działania spółki akcyjnej jest statut.
Uczestnikami spółki są akcjonariusze.
Status taki osiągają po złożeniu oświadczeń woli o objęciu akcji. Akcjonariusze
mają jednak podstawowy obowiązek, jakim jest wniesienie wkładu na kapitał zakładowy (art. 308. § 1 K.s.h. – kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co
najmniej 100 tys. zł.). Obowiązki akcjonariuszy mogą wynikać jedynie z przepisów
prawa i statutu. Akcjonariusze wnoszą
do spółki wkłady i nie ponoszą w ogóle odpowiedzialności z majątku osobistego
za zobowiązania spółki, będąc inwestorem pasywnym. Ich ryzyko ogranicza się
do majątku wniesionego do spółki tytułem wkładów. Możemy więc mówić o ryzyku gospodarczym i prawnym akcjonariuszy, ale nie o odpowiedzialności. To
spółka akcyjna, jako podmiot, ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania.
Wobec tego generalną zasadą w spółce
z ograniczoną odpowiedzialnością
(art. 151 § 4 K.s.h.) i akcyjnej (art. 301 § 1
K.s.h.) jest to, że wspólnicy (udziałowcy
bądź akcjonariusze) nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Sytuacja zmienia się, gdy wspólnicy decydują się na pełnienie funkcji w organach
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Członek zarządu podejmując się pełnienia swojej funkcji musi być świadomy
odpowiedzialności i liczyć się z ryzykiem
podejmowanych decyzji. Niejednokrotnie
powołanie do zarządu może być dla pracownika pozor nym awansem, który
w przypadku problemów finansowych
spółki może doprowadzić do pociągnięcia
go do odpowiedzialności przez wierzycieli lub kontrahentów (art. 299 K.s.h., 479
i n. K.s.h.). Dlatego też, nawet pozostawanie w stosunku pracy nie uchroni go
od ponoszenia ryzyka związanego z podejmowanymi działaniami w imieniu spółki.
Zgodnie z art. 18 K.s.h.członkiem zarządu, zarówno spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i spółki akcyjnej,
może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Nigdzie nie skonkretyzowano, na podstawie jakiego stosunku prawnego dochodzi
do powołania, tj. podjęcia wykonywania
funkcji w organie wykonawczym spółki.
Powołanie jest więc ogólnym terminem
obejmującym każdą for mę prowadzącą
do nawiązania stosunku organizacyjnego
między spółką a członkiem zarządu, który będzie upoważniał daną osobę do pełnienia funkcji. Następstwem nawiązanego
stosunku organizacyjnego (bycia członkiem organu) może być nawiązanie określonego stosunku obligacyjnego, na przykład umowy o pracę, czy też umowy
o zarządzanie.

Prawa i obowiązki
Członek zarządu może być w każdym
czasie odwołany. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia
funkcji członka zarządu (art. 203 K.s.h.,
art. 370 K.s.h.). Na marginesie należy
również nadmienić, iż w przypadku podjęcia działań zmierzających do odwołania
z pełnionej funkcji, konieczne jest wypowiedzenie umowy, w określonych okolicznościach z podaniem przyczyny wypowiedzenia, ale i złożenie wniosku o wykreślenie odwołanego członka zarządu z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Mimo, iż członek zarządu
może być w każdym czasie odwołany
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uchwałą wspólników, to nie pozbawia go
to roszczeń ze stosunku pracy lub innego
stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu. Jest to zagadnienie wymagające dokonania odwołania z należytą starannością, w sposób
rzetelny tak, aby nie doprowadzić do sporu sądowego. Niewątpliwie zagadnienie to
jest na tyle złożone, że należałoby je traktować jako odrębny temat rozważań.
W obu spółkach kapitałowych zarząd
prowadzi sprawy spółki i reprezentuje
spółkę. Prawo członka zarządu do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania
dotyczy wszystkich czynności sądowych
i pozasądowych spółki. Prawa członka zarządu do reprezentowania spółki nie
można ograniczyć ze skutkiem prawnym
wobec osób trzecich. (art. 201 i n.
K.s.h.oraz art. 372 K.s.h.).

Zakres uprawnień członków zarządu
determinuje charakter i obszar ich działania. Jest to zakres najszerszy z możliwych, dlatego też wszelkie próby uszczuplania kompetencji, bądź dopasowywania
zakresu obowiązków do tych, które by
wynikały z Kodeksu pracy, a przede
wszystkim wykazania tzw. podległości
służbowej, mogłoby prowadzić do zablokowania możliwości działania i swoistej niemocy decyzyjnej po stronie członków organu.
Ponadto należy również wskazać, iż
na członkach zarządu ciążą obowiązki
o charakterze czysto kor poracyjnym,
związane m.in. ze zgłoszeniem podmiotu
do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego (art. 164. § 1 K.s.h.,
art. 316 K.s.h.), rejestracji zmian w tym

rejestrze, zgłoszeniem podmiotu do urzędu skarbowego, prowadzenia księgi udziałów (akcyjnej), a także wypłaty zaliczki
na poczet dywidendy, czy udziału w zysku
wykazanym w sprawozdaniu finansowym.

Co na to przepisy?
W stosunku do członków zarządu
w spółkach kapitałowych należy stosować
zarówno przepisy Kodeksu spółek handlowych w zakresie ustalenia uprawnień
i obowiązków związanych z pełnioną funkcją, ale i Kodeksu pracy (gdy są zatrudnieni w ramach stosunku pracy i korzystają
z ochrony prawa pracy). Także w kwestiach nieuregulowanych w tych przepisach, w związku z odesłaniem wynikającym z art. 300 K.p. przepisach Kodeksu
cywilnego. Oznacza to, że zatrudnienie
członków zarządu w spółkach kapitałowych jest zagadnieniem bardziej złożonym niż mogłoby się pier wotnie wydawać. Dlatego też – szukając jednoznacznej odpowiedzi – konieczne jest porównanie umowy o pracę oraz umowy o zarządzanie (kontraktu menadżerskiego), jako alternatywnych rozwiązań dla skutecznego związania członka zarządu z danym
podmiotem, do którego reprezentacji jest
powołany.
Umowa o pracę podlega reżimowi
prawnemu wynikającemu z przepisów Kodeksu pracy i innych aktów prawa pracy.
Pracownikiem może być tylko osoba fizyczna, a K.p. formułuje katalog podstawowych praw i obowiązków pracownika
oraz pracodawcy. Pracownik powinien
osobiście świadczyć pracę, może być jednak delegowany w inne miejsce na okres
nieprzekraczający trzech miesięcy. Ze
stosunkiem pracy wiąże się podporządkowanie organizacyjne, podległość służbowa
co do czasu, miejsca i sposobu świadczenia pracy oraz obowiązek stosowania się
do poleceń pracodawcy. To pozostaje
w sprzeczności z art. 3751 K.s.h., zgodnie
z którym walne zgromadzenie i rada nadzorcza nie mogą wydawać zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia
spraw spółki. Wynagrodzenie jest objęte
daleko idącą ochroną i winno spełniać warunki wynikające z Kodeksu pracy. Pracownik korzysta z ochrony rodzicielstwa,
ochrony zdrowia oraz innych przywilejów
socjalnych. Pracodawca zapewnia właściwe warunki związane z bhp, a pracownik
przechodzi okresowe i kontrolne badania
lekarskie, a także korzysta z pomocy w razie wypadku przy pracy. Odpowiedzial-
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ność pracownika ograniczona jest do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia,
a roszczenia ze stosunku pracy ulegają
przedawnieniu z upływem trzech lat
od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.
Z kolei umowa o zarządzanie podlega
regulacjom cywilnoprawnym. Jest to umowa wzajemna, nienazwana, oparta na zasadzie swobody umów, która dopuszcza
znaczną dowolność kształtowania wzajemnych relacji pomiędzy przedsiębiorcą
a menadżerem. Nie ma też konieczności
osobistego świadczenia pracy. Stosunek
ten dopuszcza znacznie większą niezależność menadżera, ale i większą odpowiedzialność za podejmowane działania
w charakterze członka zarządu, gdyż odpowiada on za szkodę wyrządzoną przedsiębiorstwu w pełnej wysokości i obejmuje rzeczywistą stratę oraz utracone
korzyści. Natomiast okres przedawnienia
wynika z przepisów ogólnych (art. 118
K.c., ale i 751 K.c.). Nadmienić należy, że
kontrakt menedżerski zawar ty między
spółką z o.o. a członkiem zarządu jako
przedsiębiorcą jest umową dwustronnie
gospodarczą (handlową), dochodzi bowiem do skutku wyłącznie pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w profesjonalnym obrocie gospodarczym.
Niemniej jednak w przypadku kontraktu menadżerskiego, strony mogą także
– ustalając wzajemne relacje – ustalić
w treści umowy i te aspekty, które są zbliżone do stosunku pracy, a tym samym
uwzględnić oczekiwania obu stron, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i pewności stabilizacji osobie powołanej do pełnienia określonej funkcji w zarządzie
spółki kapitałowej. Tym samym, osiągając
taki stan, który odpowiada potrzebom
przedsiębiorcy i prowadzonej przez niego
działalności gospodarczej, ale i gwarantując menadżerowi możliwość realizacji powierzonych mu zadań.

Słowo o wykładni
Stanowisko piśmiennictwa i judykatury jest różnorodne, a wskazane opinie
uzależnione są od analizy konkretnego
przypadku. I tak m.in. Sąd Najwyższy
w wyroku z 11 maja 2009 r., I UK 15/09,
LEX nr 512998 podkreślił, że członek zarządu spółki kapitałowej może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę, ale
może też wykonywać swoje czynności
na podstawie stosunków o charakterze
cywilnoprawnym. Zgodnie z orzeczeniem
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Sądu Najwyższego (z 4 października 1994
roku, I PZP 2/94, OSN 1994, nr 11,
poz. 174 z glosą A. Nowela, OSP 1995,
z. 10, s. 214) podstawą zatrudnienia może być umowa o pracę (ale nie powołanie
w rozumieniu przepisów prawa pracy).
Na szczególną uwagę zasługuje jedno
z orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości,
który wydając rozstrzygnięcie w sprawie C-232/09 Dita Danosa przeciwko
LKB Lizings SIA, przyznał prawo do
ochrony przed zwolnieniem pracownicy
w ciąży, która sprawowała funkcję członka zarządu spółki kapitałowej. Punktem
wyjścia było ustalenie możliwości zaistnienia stosunku pracy i tym samym organizacyjnego podporządkowania między
spółką kapitałową a członkiem jednoosobowego zarządu. Warunkiem uznania
za pracownika członka zarządu było przyznanie konieczności objęcia ochroną związaną z rodzicielstwem osoby pełniącej
funkcję w spółce kapitałowej i tym samym przeciwdziałanie zachowaniu dyskryminującemu ze względu na płeć.
Rozstrzygnięcie to wskazuje wyraźnie,
że i orzecznictwo polskie i europejskie
w niektórych przypadkach stosuje wykładnię celowościową i analizując konkretny przypadek, dopuszcza również bardziej liberalne podejście do problematyki
stosunków wiążących podmioty gospodarcze z osobami świadczącymi pracę na ich
rzecz. Tym samym kieruje się względami
społecznymi i socjalnymi, a także wykładnią funkcjonalną, a nie tylko literalnym
brzmieniem przepisów krajowych.

Resume
Podsumowując należy stwierdzić, że dopiero analiza konkretnej sytuacji pozwala
na ustalenie charakteru stosunków łączących podmiot prawa handlowego z osobą
świadczącą na jego rzecz pracę. Fakt, że
problematyka obejmuje kilka gałęzi prawa
prowadzi do wniosku, że jedynie zastosowanie wykładni celowościowej i ustalenie,
co stanowi podstawę powołania i jakie są
oczekiwania obu stron w konkretnym
przedsiębiorstwie, może pozwolić na jednoznaczne określenie wzajemnych relacji
pomiędzy organem zarządzającym a spółką prawa handlowego.
Obecne realia gospodarcze wskazują
na otwarty katalog kształtowania stosunków organizacyjnych. Za niewystarczającą
można więc uznać klasyczną umowę
o pracę. Dlatego należałoby może odejść
od nawiązywania umów o pracę w zakre-

sie zatrudniania członków zarządu w spółkach kapitałowych, a zdecydować się
na korzystanie z kontraktów menadżerskich. Taki rodzaj stosunków będzie odpowiadał potrzebom rynku i rozwijającej się
gospodarki. Te z kolei mogą stanowić wyzwanie dla ustawodawcy w zakresie
ukształtowania nowych form organizacyjnych, przy uwzględnieniu specyfiki spółek kapitałowych.
Marta Wielguszewska-Prokopiuk
OIP Zielona Góra, O/ Gorzów Wlkp.
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Zawodowo wypaleni
Wydaje Ci się, że po prostu nie możesz zmobilizować się do aktywności. Przestajesz interesować
się tym, co masz zrobić. Wiesz, że powinieneś się
ruszyć i że masz ogromnie dużo pracy, ale nie możesz zebrać się do działania. Czujesz ciągłe zmęczenie, z lękiem i niechęcią myślisz o kolejnym
dniu pracy, gdzie najgorsze są poniedziałki. Narasta w Tobie poczucie życiowej przegranej i zawodowej porażki.
Przedstawiony opis zachowań jest klasycznym przykładem wypalenia zawodowego, który wynika z chronicznego przeciążenia
psychicznego i fizycznego pracą. Osoby wypalone zawodowo
czują się ciągle zmęczone choć nie potrafią zdefiniować powodu tego stanu. Tracą entuzjazm, stale zamartwiają się i rutynowo wykonują zadania. Można również zaobser wować u nich
stopniowe zamykanie się w sobie, jak również zniecierpliwienie
i wybuchowość z punktu widzenia obser watora – z pozornie błahych powodów. ,,Pozornie błahych…” ponieważ nawet proste decyzje stają się dla nich olbrzymim problemem.
Objawy wypalenia zawodowego, to zdecydowanie bardziej intensywne odczucia niż te, które określa się jako stres. Najważniejszą cechą charakteryzującą wypalenie jest to, że osoba dotknięta tym stanem nie robi lub nie chce już robić tego, co
wcześniej robiła bez problemu. Badania dotyczące wypalenia zawodowego wykazują, że to chorobliwe zjawisko pojawia się między trzecim a siódmym rokiem pracy zawodowej. Kolejnym
istotnym momentem kryzysu zawodowego jest czas, kiedy dokonujemy podsumowań naszych osiągnięć. Zazwyczaj jest to okres
między 40 a 50 rokiem życia.
Kogo zazwyczaj dotyka wypalenie zawodowe?
Podatnym gruntem do wypalenia są jednostki z pewnymi cechami osobowości. Wśród „spalonych pracą” odnajdujemy perfekcjonistów, ludzi bardzo ambitnych, rywalizacyjnych z dużą potrzebą odnoszenia sukcesów, oczekujących sporo od siebie oraz
od innych. Osoby takie tak się identyfikują z pracą, że w zasadzie stanowi ona dla nich jedyny sens życia.
Ale, czy zawsze opisane cechy są bezdyskusyjnym predyktorem wypalenia zawodowego?
Ci, którzy znają twórczość i życiorys Woody’ego Allena, znanego reżysera filmowego, zdecydowanie zaprzeczyliby tej tezie.
Pomimo posiadania cech osobowych predysponujących do wystąpienia u niego wypalenia zawodowego oraz słusznego wieku, Allen nie ma zamiaru przejść na emeryturę, której skądinąd, wcale się nie boi.
Dlaczego?
Przede wszystkim dlatego, że reżyserowanie filmów jest dla
niego świetną zabawą. Ma przekonanie, że nie musi tworzyć czegoś bardzo wartościowego, takiego za czym stoi posłannictwo
czy też potrzeba przekazania potomności niesłychanie ważnych
komunikatów w kwestii jak żyć. Wbrew swoim przekonaniom,
zajmując się pracą, którą traktuje jak hobby, tworzy dzieła filmowe, dzięki którym już teraz stał się żywą legendą.
Żeby jednak nie „spalić się” pracą, pomimo wykonywania
czynności, które nas interesują, muszą istnieć sprzyjające warunki zewnętrzne.
11/2011 IP

Wypalenie zawodowe znacząco koresponduje z czynnikami
stresu zawodowego. Dotyczą one takich warunków pracy jak:
brak albo niejasność standardów, częste zmiany charakteru pracy, zbyt szeroki lub zbyt wąski zakres zadań, częste podróże czy
niekończąca się natura zadań zawodowych, która daje poczucie
niemocy i braku sukcesów. Przy tym nakładają się sztywne wymagania przełożonych, niskie zarobki, znikoma perspektywa
awansu i brak wsparcia społecznego oraz powtarzanie tych samych czynności przez długi czas.
Równie ważnym czynnikiem predysponującym do wypalenia
jest konieczność zachowania tzw. politycznej poprawności, gdzie
zmuszeni jesteśmy ukrywać własne przekonania i emocje. To pochłania naprawdę wiele energii, zwłaszcza gdy nie możemy komunikować pracodawcy wprost swoich potrzeb, poglądów bo zostalibyśmy potraktowani przez niego jako osoby kłopotliwe,
zmniejszając tym samym szansę np. na awans.

Ważnym zewnętrznym czynnikiem wypalenia zawodowego
jest złe zarządzanie organizacją czy instytucją. Niekompetencja
kierownictwa (chyba, że jest to świadome działanie mobbingowe) powoduje, że osoby zarządzające mają wobec pracowników
nadmierne wymagania, jak również restrykcyjne zasady ograniczające autonomię.
Jak zatem zapobiegać wypaleniu zawodowemu?
Dużą rolę w tym procesie odgrywają osoby, które zajmują kierownicze stanowiska. Szefowie powinni dbać o powierzenie pracownikom zadań dostosowanych do ich możliwości, kompetencji. Istotne jest również wspieranie pracowników poprzez
obiektywną i konstruktywną ocenę ich pracy oraz umożliwianie
im nabywania nowych umiejętności. Ważne jest także kształtowanie przyjaznej atmosfery w pracy, w której ceni się życzliwość,
współpracę. Kompetentny szef nie nadużywa autorytetu formalnego. Szanuje swoich podwładnych, ceni sobie dobre relacje
z innymi, potrafi o nie dbać i zabiegać. Ważne są dla niego zarówno wyniki zespołu, jak i dobre samopoczucie pracowników.
Joanna Bartoszek, psycholog GIP
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Porażenie
prądem

Wiktor Kowalczyk

Adam Wojtasik

W jednym z opoczyńskich zakładów ceramicznych, wytwarzających
ceramikę budowlaną, doszło do wypadku przy pracy. Porażony prądem został pracownik obsługujący linię technologiczną produkcji
płytek ceramicznych. Poszkodowany spadł na posadzkę z dolnych
stopni prowadzących na pomost obsługowy mieszalnika szkliwa doznając obrażeń ciała.
W chwili zdarzenia poszkodowany wykonywał obowiązki służbowe. Sprawdzał poziom szkliwa w zbior nikach mieszalników.
Wszedł na pierwszy szczebel podestu i prawą ręką chwycił się zbior nika. W momencie, gdy drugą ręką przytrzymał się sąsiedniego zbior nika został porażony prądem
elektrycznym. Fakt, że stał na szczeblach
pomostu sprawił, że zdołał uwolnić się
spod działania prądu, upadając na posadzkę, wskutek czego doznał urazów. Bezpośrednio po zdarzeniu wezwani na miejsce
elektromechanicy stwierdzili występowanie na metalowym zbior niku mieszalnika
napięcia fazowego – 230 V.

Bez ochrony
Mieszadło mieszalnika szkliwa było napędzane trójfazowym silnikiem elektrycznym.
Ochronę przed dotykiem pośrednim (realizowaną poprzez samoczynne, szybkie wyłączenie) zapewniono poprzez połączenie
części przewodzących, dostępnych (obudowy silnika) z przewodem ochronno-neutralnym PEN. Przewód PEN w puszce przyłączeniowej silnika połączony był metalicznie
z pokrywą puszki przyłączeniowej. W chwili zdarzenia wskutek uprzedniego oderwania skrzynki przyłączeniowej od korpusu silnika, co spowodowało przerwanie ciągłości
przewodu ochronno-neutralnego PEN układ
ten był pozbawiony jakiejkolwiek ochrony
w razie uszkodzenia (dawniej - ochrony dodatkowej przed porażeniem). Dodatkowo,
uszkodzenie izolacji części czynnej - będącej
pod napięciem, oraz zetknięcie tej części
z obudową silnika, powodowało obecność
napięcia fazowego (230 V) na korpusie silnika elektrycznego i tym samym na metalowym zbiorniku mieszalnika (połączenie metaliczne).
W hali produkcyjnej, w której zainstalowana była linia technologiczna odbiorniki
energii elektrycznej były zasilanie z sieci odbiorczej wykonanej w układzie TN-C. Również zasilanie mieszalnika przy którym doszło do wypadku, wykonano w układzie sieci
odbiorczej TN-C. W 2007 r. linia szkliwier-
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ska podłogowa była gruntownie remontowana i modernizowana. W zakres remontu
wchodziła całkowita wymiana instalacji elektrycznej.
Zgodnie z obowiązującymi warunkami
technicznymi wykonywania instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych należało przebudować układ sieci odbiorczej
na TN z rozdzieloną żyłą przewodu ochronnego PE i przewodu neutralnego N, przy
jednoczesnym zastosowaniu ochrony dodatkowej poprzez zabudowanie wyłączników
różnicowoprądowych, tj. należało przebudować układ sieci odbiorczej na TN-C-S.
Układ sieci TN-C-S jest obecnie najczęściej
stosowanym układem sieciowym instalacji
elektrycznych w obiektach budowlanych.
Dotyczy to zarówno instalacji nowobudowanych, jak i modernizowanych. Układ sieci
TN-C-S jest bardzie bezpieczny w zakresie
ochrony przed porażeniem od układu TN-C,
ale posiada także pewne wady.
W punktach rozdziału sieci TN-S od TN-C zaleca się stosowanie dodatkowego uziomu. Jednak w sytuacjach wystąpienia przerwy w przewodzie PEN uziom ten również
nie zapewnia odpowiedniej ochrony przeciwporażeniowej. Dopiero zastosowanie
w układzie wyłączników różnicowo-prądowych (RCD), jako dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej (ochrony przed dotykiem
pośrednim) zapewnia prawidłową ochronę
przed porażeniem.

kże w zakresie organizacji pracy związanej
z prowadzeniem ruchu energetycznego.
Inspektorzy pracy ustalili następujące przyczyny zdarzenia:
● w chwili zdarzenia brak było ochrony
w razie uszkodzenia (dawniej ochrony
przed dotykiem pośrednim) w obwodzie zasilającym silnik elektryczny napędzający
mieszadło mieszalnika szkliwa, co było spowodowane uszkodzeniem przyłącza elektrycznego silnika. Uszkodzenie polegało
na oderwaniu połączonej elektrycznie
z przewodem PEN, przewodzącej obudowy
puszki przyłączeniowej od obudowy silnika,
co powodowało przerwę w obwodzie neutralno-ochronnym PEN. W połączeniu
z uszkodzeniem izolacji części czynnej oraz
jej zetknięciem z obudową silnika elektrycznego, spowodowało to pojawienie się napięcia fazowego na korpusie silnika i tym samym na korpusie połączonego metalicznie
z nim przewodzącego, metalowego zbiornika mieszalnika. Przy tym nie zadziałały zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe, jako że
nie zostały przekroczone ich prądy znamionowe. Równoczesne dotknięcie przez pokrzywdzonego korpusu mieszalnika z przerwą w obwodzie PEN i stojącego obok,
mieszalnika z korpusem połączonym skutecznie z przewodem PEN, spowodowało
zamknięcie obwodu i przepływ prądu rażenia przez ciało pokrzywdzonego.
Uszkodzenie przyłącza zasilającego silnik
elektryczny mieszalnika, polegające na oderwaniu puszki przyłączeniowej od korpusu
silnika, powstało najprawdopodobniej podczas transportu mieszalnika z użyciem wózka widłowego (takie uszkodzenia mogły wystąpić jedynie w wyniku bardzo silnego,

Prawidłowy ruch
energetyczny
Instalacja i urządzenia elektryczne w opisanym zakładzie zostały poddane wymaganym badaniom i pomiarom w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
i rezystancji izolacji z pozytywnym rezultatem. Inspektorzy nie dopatrzyli się nieprawidłowości w prowadzeniu ruchu energetycznego, zarówno pod względem eksploatacji sieci i urządzeń, jak i wymaganych dodatkowych uprawnień kwalifikacyjnych pracowników zajmujących się eksploatacją, a taI P 11/2011

Objaśnienia do tekstu

mechanicznego, udarowego zadziałania
na skrzynkę przyłączeniową);
Opisany stan faktyczny był niezgodny
w wymogami wynikającymi z treści z §11
pkt. 1) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U.
Nr 80, poz. 912), zabraniającymi eksploatacji urządzeń energetycznych bez przewidzianych dla nich zabezpieczeń. Należy tu
podkreślić, że niezgodność ta powstała
w wyniku sytuacji nieprzewidzianej, incydentalnej polegającej na mechanicznym
uszkodzeniu elementu osprzętu elektrycznego. Sytuacja taka nie miała miejsca
przy normalnej eksploatacji urządzenia.
● zastosowanie na hali z zainstalowaną
linią technologiczno-szkliwierską układu zasilania sieci odbiorczej TN-C niezapewniającego należytej ochrony przed porażeniem
prądem elektrycznym, w przypadku braku
ciągłości przewodu PEN (połączonego w jeden przewodu neutralnego N i ochronnego
PE). W przedmiotowym przypadku miało
miejsce przerwanie ciągłości elektrycznej
PEN (poprzez oderwanie puszki przyłączeniowej od korpusu silnika), co w połączeniu
z uszkodzeniem izolacji na złączu zasilania
silnika i zetknięcia części pod napięciem
z korpusem silnika, doprowadziło do pojawienia się na korpusie mieszalnika napięcia
fazowego (230 V). Jednoczesne dotknięcie
przez pokrzywdzonego korpusu mieszalnika
z uszkodzoną instalacją elektryczną oraz
mieszalnika obok z nieuszkodzoną instalacją
(obudowa mieszalnika połączona z PEN)
spowodowało zamknięcie obwodu elektrycznego i przepływ prądu rażenia przez ciało
pokrzywdzonego.
Podczas całkowitej wymiany instalacji
elektrycznej w hali, w październiku 2007 r.,
niezgodnie z obowiązującymi warunkami
technicznymi dla wykonywania instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych nie zastosowano innego układu sieci odbiorczej
(np. TN-C-S), odtworzono jedynie uprzednio
istniejący układ sieci TN-C; Od 1 kwietnia
11/2011 IP

1995 r. obowiązuje zakaz rozdzielenia żyły
przewodu ochronnego PE i żyły przewodu
neutralnego N oraz nakaz stosowania ochrony dodatkowej np. w postaci zabezpieczeń
różnicowo-prądowych w obiektach nowobudowanych i przebudowywanych - § 183
pkt. 2), 3), 4) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami). Prace
przeprowadzone przez zakład w październiku 2007 r., polegające na całkowitej wymianie instalacji elektrycznej, zgodnie z definicjami zawartymi w art. 3 pkt. 7a) i 8) ustawy
z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami)
uznać należy za remont, a nie przebudowę.
W związku z tym wymienione wymogi
techniczne dotyczące sieci odbiorczej potraktować należało, jako zalecenie a nie
obowiązek.
Reasumując: zakład, odtwarzając instalację odbiorczą w hali z linią technologiczną
podczas wymiany instalacji, nie naruszył
przepisów, pomimo że w chwili remontu
sieci obowiązywały już, (lecz jedynie w przypadku przebudowy obiektu) wymienione
wymogi dotyczące elektrycznych instalacji
rozdzielczych i odbiorczych;
● niewiedza pokrzywdzonego o zagrożeniu w postaci pojawienia się napięcia fazowego (230 V) na metalowym zbiorniku
mieszalnika;
● niesprawdzenie lub nienależyte sprawdzenie przez pokrzywdzonego – wbrew obowiązkowi wynikającemu z karty stanowiska
pracy – stanu technicznego mieszalnika
przed przystąpieniem do jego eksploatacji.
W wyniku kontroli inspektorzy wystąpili
z wnioskiem o rozważenie przez pracodawcę zmiany rodzaju sieci odbiorczej w hali
technologicznej z TN-C na sieć odbiorczą,
zapewniającą pełniejszą ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym np. TN-C-S.
Wiktor Kowalczyk, Adam Wojtasik
OIP Łódź

Układ sieci TN-C- układ połączeń elektrycznych sieci rozdzielczej i odbiorczej NN
(230/400V) w hali produkcyjnej, w której zainstalowano linię technologiczną. Najistotniejszą wadą
układu TN-C jest to, że przewód PEN spełnia tu
rolę przewodu neutralnego i ochronnego. Oznacza
to, że jest on jednocześnie przewodem roboczym
i w układach jednofazowych płyną przez niego
pełne prądy obciążenia, a w układach trójfazowych jest narażony na obciążenia będące skutkiem asymetrii w układzie. Dodatkowo w sytuacji
wystąpienia przerwy w przewodzie PEN na urządzeniach I klasy ochronności wystąpią niebezpieczne napięcia rażenia. W układzie jednofazowym można się wtedy spodziewać napięć
dochodzących do war tości znamionowej sieci
(230V). Natomiast przy uszkodzeniu przewodu
PEN w obwodzie trójfazowym napięcie w obwodach jednofazowych mogą dochodzić nawet
do war tości bliskich napięciu międzyfazowemu
sieci (400V) w zależności od obciążeń poszczególnych faz w chwili wystąpienia awarii. Niebezpieczeństwo wystąpienia porażenia lub uszkodzenia
odbiorników jest tym większe, że w przy takiej
awarii nie zadziałają zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe, aż do momentu przekroczenia wartości
prądu ich zadziałania. Kolejną wadą układu TN-C
jest to, że przypadku występowania asymetrii obciążeń między przewodem PEN a uziemieniem
w miejscu przyłączenia odbiornika pojawi się napięcie. Jego wartość będzie zależała od stopnia
asymetrii. W układach oświetleniowych zasilanych
z układu TN-C prąd obciążenia płynie częściowo
przez przewód PEN a częściowo przez zawieszenie do uziemionej konstrukcji. W przypadku wystąpienia przerwy w przewodzie ochronno-neutralnym źródło światła nadal będzie działało, a cały
prąd obciążenia popłynie przez zawieszenie opraw
do uziemionej konstrukcji. Istotne jest także, że
w układach tych nie można stosować wyłączników
różnicowo-prądowych, gdyż nie ma zapewnionych
warunków do ich prawidłowej pracy. Przewód
PEN i części przewodzące przyłączone do niego
nie zapewniają całkowitego odizolowania od ziemi.
Jedyną zaletą opisanego układu jest jej niższy
w porównaniu z innymi koszt budowy (zamiast linii trójprzewodowej – dwuprzewodowa przy instalacjach 1-fazowych i zamiast pięcioprzewodowej –
czteroprzewodowa przy instalacjach 3-fazowych).
Przewód PEN – w układzie sieci odbiorczej
(np. część instalacji elektrycznej za licznikiem
energii) TN-C przewód spełniający jednocześnie
funkcje przewodu neutralnego (roboczego) oraz
ochronnego (przewód neutralny – N i przewód
ochronny – PE stanowi jeden przewód ochronno-neutralny PEN).
Wyłącznik różnicowoprądowy (przekładnik
Ferrantiego – nazywany potocznie wyłącznikiem
przeciwporażeniowym, różnicówką, bezpiecznikiem
różnicowoprądowym, czasami używany jest angielski skrót RCD – residual current device) – zabezpieczenie elektryczne, urządzenie, które rozłącza obwód, gdy wykryje, że prąd elektryczny wypływający
z obwodu nie jest równy prądowi wpływającemu.
Służące do ochrony ludzi przed porażeniem prądem
elektrycznym przy dotyku pośrednim jak i bezpośrednim, ogranicza także skutki uszkodzenia urządzeń, w tym wywołanie pożaru.
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Śmierć przed jubileuszem
W wyniku postępowania kontrolnego
stwierdzono następujące przyczyny wypadku:
● nieodpowiednia wytrzymałość materiału rozgrzanego w czasie spawania dodatkowego uchwytu;
● brak instrukcji dotyczącej technologii napraw wsadnicy;
● dopuszczenie do pracy wału z dospawanym uchwytem bez wymaganych kontroli – brygadzista sam podjął decyzję o sposobie montażu ucha pomocniczego i tym samym nikt odpowiedzialny z nadzoru o tym
nie wiedział, więc nikt nie podjął decyzji
o dokonaniu kontroli spawu;
● niedostateczne przygotowanie zawodowe pracownika wykonującego spawanie ucha pomocniczego, który nie miał odpowiedniej wiedzy na temat możliwości łączenia poszczególnych materiałów;
● brak dodatkowego zabezpieczenia wału przed upadkiem w sytuacji, gdy w strefie niebezpiecznej pracowali ludzie – poszkodowany stał na rusztowaniu w odległości około półtora metra od remontowanego wału;
● nieprawidłowe zachowanie brygadzisty spowodowane lekceważeniem zagrożenia (brawura, ryzykanctwo) – poszkodowany, śpiesząc się z wykonaniem zadania, nakazał przyspawać pomocnicze ucho bez konsultacji z kimkolwiek z nadzoru lub z innymi osobami mogącymi określić wytrzymałość takiego połączenia;
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● nieprawidłowe zachowanie pracownika spowodowane niewłaściwym tempem pracy – poszkodowany, pełniąc funkcję brygadzisty, spieszył się z zakończeniem remontu ponieważ chciał jak najszybciej wrócić do domu (jak ustalono podczas
kontroli, w domu poszkodowanego odbywała się uroczystość jubileuszowa córki).
W wyniku kontroli, inspektor pracy
wystosował do pracodawcy nakaz zawierający łącznie trzy decyzje oraz wystąpienie
z pięcioma wnioskami pokontrolnymi.
Łukasz Śmierciak
OIP Opole
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od pracy // Dziennik Ustaw. – 2011, nr 210,
poz. 1253.
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych
ustaw // Dziennik Ustaw. – 2011, nr 209,
poz. 1244.
Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o europejskich radach zakładowych // Dziennik Ustaw. – 2011, nr 213,
poz. 1265.
Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o ratyfikacji Konwencji o pracy na morzu, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23
lutego 2006 r. // Dziennik Ustaw. – 2011,
nr 222, poz. 1324.
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych // Dziennik Ustaw. – 2011, nr 227, poz. 1367.

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim // Dziennik Ustaw.
– 2011, nr 228, poz. 1368.
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym //
Dziennik Ustaw. – 2011, nr 230, poz. 1372.
ARTYKUŁY Z CZASOPISM
Choroby zawodowe stwierdzone w Polsce
w 2010 r. / Urszula Wilczyńska [i in.] // Medycyna Pracy. – 2011, nr 4, s. 347-357
Przedstawiono dane o chorobach zawodowych stwierdzonych w 2010 r. i zgłoszonych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne do Centralnego Rejestru Chorób
Zawodowych, prowadzonego w Instytucie
Medycyny Pracy w Łodzi.
Narażenie na pole magnetostatyczne i zagrożenia zdrowia przy obsłudze skanerów
rezonansu magnetycznego / Jolanta Karpowicz [i in.] // Medycyna Pracy. – 2011, nr 3,
s. 309-321.
W artykule przedstawiono m.in. dane dotyczące narażenia pracowników na pole magnetostatyczne w otoczeniu skanera rezonansu magnetycznego oraz dokonano
przeglądu literatury na temat działania biologicznego i zagrożeń zdrowia związanych
z polami magnetostatycznymi.
Ocena narażenia zawodowego spawaczy
na podstawie oznaczania dymów i ich składników powstających podczas spawania stali
chromowo-niklowej / Magdalena Stanisławska, Beata Janasik, Małgorzata Trzcinka-Ochocka // Medycyna Pracy. – 2011, nr 4,
s. 359-368.
Przedstawiono wyniki badań, których celem była ocena narażenia spawaczy stali
chromowo-niklowych na dymy spawalnicze
i ich składniki (żelazo, mangan, nikiel
i chrom z uwzględnieniem jego różnych
form chemicznych). Badaniami objęto stanowiska pracy spawaczy w dwóch zakładach
przemysłu metalowego.
Ochrona odgromowa i przed przepięciami w polskich aktach prawnych i normalizacyjnych – nowe wyzwania dla projektanta
i inspektora nadzoru / Mirosław Zielenkiewicz // Wiadomości Elektrotechniczne.
– 2011, nr 9, s. 87-89.
Przedstawiono Polskie Normy dotyczące
ochrony odgromowej i przed przepięciami
– powołane w rozporządzeniu Ministra In-

frastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 239, poz. 1597).
Ratownictwo chemiczne w Polsce
i na świecie / T. Piotrowski, R. Świetlik //
Ekologia i Technika. – 2011, nr 5, s. 281-287.
Scharakteryzowano system ratownictwa
chemicznego w Polsce oraz w krajach wysoko uprzemysłowionych. Omówiono podstawowe rodzaje zagrożeń stwarzane przez substancje niebezpieczne oraz podano sposoby
ograniczania i likwidacji skutków awarii.
Szkolenia bhp – niuanse, o których zapominamy – w świetle kontroli Państwowej
Inspekcji Pracy / Aleksandra Kępniak //
Prewencja i Rehabilitacja. – 2011, nr 3,
s. 18-30.
Artykuł dotyczy obowiązku pracodawcy
poddawania pracowników szkoleniom z zakresu bhp oraz odpowiedzialności wykroczeniowej z tytułu niedopełnienia tych obowiązków.
Wpływ stanu nietrzeźwości na uznanie
wypadku przy pracy oraz na przyznanie
świadczeń wypadkowych / Grażyna Ślawska // Prewencja i Rehabilitacja. – 2011,
nr 3, s. 8-17.
W artykule podano definicję stanu nietrzeźwości oraz przedstawiono działania
na rzecz zachowania trzeźwości w miejscu
pracy. Omówiono także wpływ stanu nietrzeźwości na uznanie wypadku przy pracy
oraz na przyznanie świadczeń wypadkowych.
Wypadek w magazynie / Andrzej Nowak
// Promotor. – 2011, nr 9, s. 36-38.
Omówiono przyczyny techniczne, organizacyjne i ludzkie wypadku przy pracy, do którego doszło w pomieszczeniu magazynowym
zakładu wykorzystującego w procesach produkcyjnych profile oraz rurki aluminiowe.
Zagrożenie olejami mineralnymi na stanowiskach pracy oraz nowe rozwiązania polimerowych materiałów ochronnych w wybranych środkach ochrony indywidualnej /
Sylwia Krzemińska, Emilia Irzmańska //
Medycyna Pracy. – 2011, nr 4, s. 435-443.
Omówiono właściwości i zastosowanie
olejów mineralnych. Zaprezentowano aktualnie stosowane materiały polimerowe w rękawicach i odzieży chroniącej przed olejami
mineralnymi.
Opracowała: Danuta Szot
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Śmierć przed jubileuszem
Tragicznie zakończył się dzień pracy w jednym z podopolskich zakładów przemysłowych.
Na skutek bezmyślności i niepotrzebnej brawury zginął brygadzista. Pracował w firmie
od wielu lat jako spawacz. Miał 53 lata. Tego dnia spieszył się na jubileusz córki.
Brygada z przedsiębiorstwa remontowo-produkcyjnego została wynajęta do przeprowadzenia prac remontowych pieca wsadowniczego na baterii koksowniczej. Chodziło o wymianę wa-

łu napędowego. Robotnicy przystępowali właśnie do zamontowania u podstawy wsadnicy nowego, ważącego ponad dwie tony, elementu. Używali do tego ręcznych wciągarek, a w celu ułatwienia sobie pracy, na polecenie brygadzisty, na końcu wału przyspawali dodatkowy uchwyt.
Brygadzista koordynował roboty
z półtorametrowego rusztowania warszawskiego rozstawionego w pobliżu
pieca wsadowniczego. Dochodziła godzina 15.50 kiedy pracownicy ekipy remontowej podciągnęli wał na odpowiednią wysokość. W tym momencie puścił
prowizoryczny spaw przy uchwycie
pomocniczym. Wał upadł na ziemię
miażdżąc rusztowanie, na którym stał
brygadzista. Uderzony mężczyzna
spadł na betonowe podłoże, ponosząc
śmierć na miejscu.
W celu wyjaśnienia przyczyn i okoliczności wypadku inspektor pracy
OIP w Opolu przeprowadził kontrolę
w firmie zatrudniającej ekipę remontową. Stwierdził, że poszkodowany
był wieloletnim pracownikiem zakładu,
posiadał aktualne przeszkolenie bhp
wstępne i okresowe, a także ważne badania lekarskie potwierdzające brak
przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku spawacza-brygadzisty.

Dokończenie na stronie 30.

